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Syftet är att ta reda på vilka arbetsmetoder som tolv pedagoger på två skolor i 
mellansverige använder sig av då det uppstår konflikter mellan barn. Vi har 
genomfört enkätundersökningar och intervjuer för att komma fram till resultatet. 
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1. Inledning 
 
Två barn skriker och gråter på en skola i Mellansverige, en vuxen kvinna kommer och 
börjar samtala med barnen om vad som hänt. Hur kan man göra det på bästa sätt? 
Finns det strategier som skolans personal använder sig av och vilka är dem? Finns 
det teorier om hur man utan att kränka barnen kan göra konflikten till en lärdom för 
alla som berörs av den. Som lärarstuderanden vill vi ta reda på hur man arbetar med 
konflikthantering i svenska skolor. Vi har valt att studera vilka metoder som används 
på två skolor i Mellansverige. Då vi ser att detta är ett stort område med många 
intressanta infallsvinklar har vi valt att på grund av tidsbrist fokuserat oss endast på 
de metoder som finns att tillgå då det uppstår konflikter mellan barn. 
 
I läroplan Lpo 94 står det att skolans uppdrag är att förbereda elever till ett liv i vårt 
samhälle. Skolan ska då ge eleverna de grundläggande värderingarna som ingår i det 
samhälle vi lever i. De ska kunna arbeta självständigt och lösa problem. Elever ska 
också lära sig att ta personliga ställningstaganden. Arbetet i skolan ska genomsyras 
av ett demokratiskt förhållningssätt och ge kunskap om demokratiska värderingar.  
Skolan ska också främja att elever får ha skilda uppfattningar och att alla ska få 
förmedla dessa och respekteras för dem. ”Skolan skall främja förståelse för andra 
människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och 
utveckling skall prägla verksamheten.”(s. 5). 
 
Under vår tid på lärarutbildningen har vi saknat en kurs om konflikthantering. Det är 
ett ämne som vi anser att vi behöver kunskap om i vårt yrke. Vi har stött på många 
konflikter under i skolan men inte haft redskapen för att hantera dem på rätt sätt. Vi 
valde att fördjupa oss inom konflikthantering i detta arbete för att öka vår kunskap 
och hitta metoder som vi ska kunna använda oss av. En annan aspekt som ligger 
bakom vårt beslut av ämne är att det idag är ett sådant aktuellt ämne som präglar vår 
samvaro, såväl med vuxna som med barn. Detta ämne tar även stor plats i media. 
 
 

1.2 Syfte 
 
Med denna rapport vill vi kartlägga exempel på arbetsmetoder som finns att tillgå 
inom ämnet konflikthantering. Med hjälp av enkäter och intervjuer med pedagoger 
vill vi få en uppfattning om hur pedagogerna kan arbetar inom den svenska 
grundskolan. Därefter vill vi undersöka om det praktiska arbetet på två grundskolor i 
mellansverige överensstämmer med de metoder och arbetssätt som finns att tillgå i 
litteraturen. Vi har valt att göra en kvalitativ undersökning då vi anser att det lämpar 
sig bäst för det valda ämnet. 
 
 

1.3 Frågeställningar 
 

• Vilka är de vanligaste metoderna i litteraturen inom området 
konflikthantering?  

• Vilka av dessa metoder använder pedagoger ute på de två aktuella skolorna?  
• Står litteraturen i samklang med de metoder som används?  
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2. Litteratur 
 
Vi har försökt fånga författare som ger en allmän bild av konflikthantering i skolan. 
Det finns dock författare som har skilda åsikter från de författare som vi har 
presenterat, men vi har valt bort de författare då vi vill fokusera på den generella 
bilden av konflikthantering.  
 
2.1 Definition av ordet konflikt 
 
Det finns många olika synonymer som definierar ordet konflikt.  Några av dessa 
synonymer är; strid, spänningar, friktion, disharmoni, kamp, slagsmål och fejd. 
Konflikt kan också definieras som att två eller flera personer inte kommer fram till 
det de behöver eller önskar sig och aktivt kämpar för att nå. Konflikt är ett tillstånd 
mellan två eller flera personer som är beroende av varandra och där åtminstone en av 
dem känner agg mot den eller de andra. Det behöver inte vara ett agg som uttryckts 
öppet, men parten är kritisk till den andre eller de andres handlingar 
(Esbjörnsdotter, 1994). 
 
Maltèn (1998) skriver att ordet konflikt kommer från latinets: ”confliktus som 
betyder tvist, motsättning eller sammanstötning.” (s 145)  
 
Girard & Koch (1996) definierar ordet konflikt som ett uttryck för en kamp mellan 
minst två parter som är beroende av varandra och som vars mål inte är förenliga med 
varandra. För att parterna ska nå sina egna mål kollidera de med varandra och detta 
leder till en konflikt. 
 
Ellmin citerar Deutsch (1973), en definition av begreppet konflikt: ”en konflikt 
existerar närhelst oförenliga aktiviteter inträffar. En aktivitet som är oförenlig med 
en annan är en sådan som förhindrar, blockerar, stör eller skadar eller på andra 
sätt gör den andra aktiviteten mindre sannolik eller effektiv.”  
 
2.1.1 Olika typer av konflikter 
 
Det finns sex olika konflikter som är interpersonella, dessa är: 
kommunikationskonflikter, sakkonflikter, rollkonflikter, intressekonflikter, värde- 
och värderingskonflikter samt strategikonflikter. När man löser dessa konflikter där 
minst två är inblandade med olika syn på problemet är det viktigt att det är ett aktivt 
lyssnande och att man går in i konfliktanalysen med ett öppet sinne och försöker lösa 
konflikten så att konflikten inte kvarstannar och förblir olöst och kanske ännu värre 
(Maltén, 1998).   
 
2.1.1.1 Konstruktiva konflikter 
 
En annan indelning har Utas Carlsson (2001) gjort. Hon menar att i vårt samhälle 
idag ser vi konflikter som något negativt men att vi kan se på dem som positivt 
eftersom människor utvecklas efter en konflikt. Alla parter ska få sina behov 
tillfredsställda så mycket som är möjligt och att kunna visa att man kan lösa 
konflikter på ett konstruktivt sätt är viktigt. Dessa konstruktiva konflikter utmärks av 
samarbete. Maltén (1998) skriver om hur vi kan se på konflikter som något naturligt 
kan vi lösa dessa problem och tänka att konflikter hör till livet och det är något vi får 
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vänja oss vid och hitta ett sätt att handskas med dem. Sedan finns det ett positivt sätt 
att se på konflikter och utan dem förändras ingenting, det blir en förnyelse som oftast 
blir till det bättre. Konflikten är på så sätt kreativ och vi lär oss att se möjligheter 
istället för att stanna av och se alla hinder. Det krävs mod för att lösa problemen med 
den inställningen, men vinsten är värd mödan. Vi litar på oss själva och andra i större 
grad samt att vi lär känna oss själva och andra mycket djupare. Vi är dessutom mer 
beredda till nästa konflikt och hur den ska lösas samt att vi inte blir rädda för att lösa 
problem. Det är viktigt att grundlägga konfliktlösning i skolan hos eleverna. Blir det 
ett naturligt inslag i undervisningen får eleverna denna beredskap med sig i livet 
(ibid). 
 
2.1.1.2  Destruktiva konflikter 
 
Utas Carlsson (2001) skriver vidare om den destruktiva konflikten som till stor del 
består av tävlan. När tävlan inte bryts vill parterna skada varandra och göra så att 
motståndaren framstår som misslyckad i allt. Hämnden är ett faktum. Detta har Utas 
Carlsson sammanfattat på ett bra sätt utifrån Pruitt & Rubin (1986). Maltén (1998) 
anser att många ser konflikten som något negativt. När vi känner rädsla, osäkerhet 
och tvekan har vi gjort problemet till något destruktivt och lösningen är då långt bort, 
ingenting händer.  
 
2.2 Psykologiska aspekter vid konflikter 
 
2.2.1 Varför hamnar vi i konflikt? 
 
Esbjörnsdotter (1994) skriver om några av de faktorer som gör att vi hamnar i en 
konflikt är: 
 

• Vi har fått olika värderingar 
• Det finns brister i vår kommunikation 
• Vi har olika erfarenheter 
• Vi tror att våra känslor är fakta 

 
Allt som en människa har varit med om och upplevt finns samlat i hennes inre. 
Minnen från olika händelser och erfarenheter finns kvar inom henne. Människans 
vanor och beslut finns i det inre och är med som påverkansfaktorer. Allt som samlas 
inom henne är hennes referensramar, tillsammans med hennes ärftliga påverkan är 
detta grunden till hennes personlighet (Esbjörnsdotter, 1994).  
 
Kommentar från författarna: Vi tror att Esbjörnsdotter främst riktar sig till konflikter 
bland vuxna då framförallt punkt 1 och 3 inte går att se i barnens vanligaste 
konflikter. Dock tror vi att punkt 2 och 4 går att sätta in i barns konflikter då dessa 
konflikter ofta kan handla om regler och saker.  
 
2.2.2 Behov 
 
Oftast är det ett behovs som inte har blivit tillfredställt som ligger till grund då en 
konflikt uppstår. Det kan vara andra personer som är hindret till att ett behov inte 
tillfredställs eller så kan det vara delar hos personen själv som hindrar 
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(Esbjörnsdotter, 1994).  Åhs (1998) skriver om fyra grundläggande behov som är 
centrala i vårt välbefinnande:  
 

1. Behovet av självupplevelse 
Den viktigaste upplevelsen vi upplever är hur vi känner oss själva. Om vi har 
en dålig bild av oss själva kommer vi att söka efter en bättre bild. Det finns 
olika saker som påverkar oss och ökar vår självbild positivt. För ett barn är det 
viktigt att känna sig kompetent och tillgodosedd av pedagogen. Om barnet inte 
upplever detta finns det stor risk att barnet på olämpliga sätt försöker nå en 
behovstillfredsställelse, vilket endast försvårar barnets möjligheter att känna 
en positiv självbild av sig själv.  

 
2. Behovet av samhörighet 

Vi har ett psykiskt behov av att uppleva positiva och kärleksfulla relationer och 
det måste vi lära oss att tillfredställa. Vi måste följaktligen kunna ta emot och 
ge positiva känslor till andra för att vi själva ska kunna må bra. De som mår 
dåligt psykiskt kan inte tillgodo se detta behov. Behovet av samhörighet kan se 
olika ut, det kan vara ett behov av en kärlek till en annan individ eller behovet 
av att få umgås med andra barn i en skolklass. Om människan får uppleva 
värme och gemenskap med andra människor kommer detta att påverka henne 
positivt och öka hennes prestation. 

 
3. Behovet av sammanhang och struktur 

För att en människa ska kunna leva sitt liv på ett bra sätt bör hon veta vad som 
är rätt och fel. Kunskapen om detta är en trygghet och skapar en säkerhet för 
individen samtidigt som den ökar självkänslan då vi vet när vi gjort något bra 
eller dåligt. Vi behöver leva efter regler för att inte tappa förmågan att hitta på 
vår väg genom livet. För att kunna hantera livet på ett positivts sätt behöver 
man ha en mental beredskap som kallas KASAM- känsla av sammanhang. 
KASAM består av individens förmåga att på ett intellektuellt plan kunna förstå 
och förklara vad som sker i livet. KASAM består också av hur människan kan 
hantera situationer som uppkommer och hur hon själv upplever vilka resurser 
hon har till sitt förfogande.  

 
4. Behovet av meningsfullhet 

KASAM består även av meningsfullhet. De personer som upplever ett starkt 
sammanhang har områden i livet som för individen har stor betydelse både 
känslomässigt och intellektuellt. Det är engagerade människor men det finns 
också de individer som har en dålig KASAM vilket betyder att de inte har 
områden i livet som för dem känns viktiga och är speciella. Det är då vi börjar 
uppleva att saker känns meningslösa som vi inser hur viktig upplevelsen av 
meningsfulhet är.  

 
Åhs har i en senare bok Vägen till en inre kompass (2004) omarbetat sina fyra behov 
och kallar dem där istället för fyra grundläggande målbehov. Han har valt termen 
”målbehov” för att betona att det handlar om både behov och mål för människans 
beteende och handlingens psykiska grund. Det första behovet heter enligt Åhs nya 
målbehov, målbehov av ett värde och en positiv självbild, det andra behovet heter, 
målbehovet av samhörighet, det tredje behovet, målbehovet av en struktur och 
sammanhang och det fjärde och sista behovet heter målbehovet av mening.  
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Maslow (1987) skriver om människans grundbehov som måste tillfredsställas för att 
hon ska må bra. En del av dessa är: 
 

• Fysiologiska behov 
• Säkerhetsbehov 
• Att känna tillhörighet 
• Att få och ge kärlek 
• Att ha en god självkänsla 
• Att kunna självförverkliga sig 
• Att tillgodose sig med kunskap och att söka kunskap 
• Att ha förståelse 
• Samt att tillgodose estetiska behov 

 
Utas Carlsson (2001) beskriver på ett utmärkt sätt om Burtons (1990) syn på 
människans grundläggande behov. De grundläggande behoven är säkerhet, trygghet, 
kontroll och identitet. Dessa bildar en roll som sedan ska bibehållas för att kunna få 
känna säkerhet, erkännande och stimulering. När detta inte sker kommer individen 
att försöka försvara sin roll och när den känns hotad blir resultatet protester och 
konflikter. Människan kommer alltid att försöka få sina behov tillgodosedda hur 
situationen än ser ut. När vi förstår det kommer vi förstå varför konflikter 
uppkommer och hur vi ska göra för att lösa dem och se till att dem inte uppkommer. 
Detta är grundtankarna i ”Human Needs Theory” och menar att det är människan vi 
ska utgå ifrån. Vid tvister behövs inte åtgärden att gå till botten och titta på 
grundbehoven hos individerna men däremot vid konflikter. Vidare menar han att 
konfliktlösning är en problemlösning och det är de inblandade som godkänner 
lösningen. Tycker att det inte är någon skillnad på tvister och konflikter då det bästa 
är att alltid beakta individernas behov vid båda fenomenen. Hon menar också att det 
är viktigt att skilja på individ och handling och stödja individen för att få bort den 
oönskade handlingen.  
 
2.2.3 Försvarsmekanismer 
 
Utas Carlsson (2001) skriver om försvarsmekanismer som är ett sätt för människan 
att hålla en psykisk balans inombords. När en individ känner sig maktlös tas ofta 
dessa försvarsmekanismer till, det kan vara förnekelse, att ignorera, skjuta upp eller 
maskera problemen. När en individ använder sig av försvarsmekanismer kan 
irritationen bli än värre av inblandade parter och med det blir det ännu svårare att 
lösa konflikten.  
 
Försvarsmekanismer är något vi tar till när vi känner att vårt jag är hotat, enligt 
Freud. För att kunna lösa konflikter är denna kunskap viktig, både för att förstå oss 
själva och andra i våra reaktioner. Dessa försvarsmekanismer är regression, 
bortträngning, reaktionsbildning, intellektualisering, förskjutning, rationalisering, 
identifikation, överkompensation och projektion. Om dessa försvarsmekanismer 
finns i en grupp kan det vara ett sätt att märka de personer som inkluderas i en 
konflikt. När man vill lösa konflikten på ett tidigt stadium, som är till fördel, är det 
bra att vara medveten om dessa försvarsmekanismer. Både för att se sitt eget 
beteende och andras.  
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Det viktigaste är menar Utas Carlsson (2001) att komma ihåg att vi alla är olika vid 
konflikter och att en del reagerar på en gång medan andra håller det inom sig. Alla 
sätt ska respekteras och vid undervisning får man inte lära barnen att negativa 
känslor är något man inte får visa. Det är något bra att våga visa vad man känner. Det 
är viktigt att skilja mellan handling och person och visa att jag förstår dina behov och 
dina känslor men så här kan man inte göra för då sårar du andra och dig själv också. 
 
Då en hotfull situation drabbar oss finns det tre olika sätt för oss att hantera 
situationen. Vi kan fly, bli lamslagna eller så kan vi slåss. Vissa är mer benägna att 
slåss bokstavligt eller med sitt vokabulär. Andra väljer att fly från konflikten medan 
de också finns de som helt enkelt stänger av då det blir obehagligt och upplevs som 
oberörd av det inträffade. Vi har ofta en tendens att reagera på det ena eller det andra 
sättet (Girard & Koch, 1996). Även Esbjörnsdotter (1994) skriver om hur vi kan 
uppleva att situationen är tillräckligt hotfull för att vi ska vilja fly ifrån situationen, 
men om vi känner att det inte finns en flyktväg är vi redo att stanna och slåss för att 
sedan kunna ta oss därifrån. Flykten och kampen finns ständigt med oss.  
 
Det är många människor som tycker att konflikter är obehagliga och därför undviker 
man dem. Det går säkert över av sig självt och man biter ihop och går vidare. Om 
konflikten är bagatellartad gör man rätt i det men om inte så trappas konflikten upp 
och en lösning blir svårare att finna än om man tagit tag i problemet från början. När 
konflikten inte ger människorna, som innefattas av den, insikt om sig själva och 
andras orsaker till konflikten är det ingen lösning. Det finns olika felbeteenden vid 
konflikter och vi kanske utser en syndabock som får stå till svars för konflikten som vi 
själva är lika delaktiga i eller vi flyr och låtsas inte om problemet och till sist vi blir 
beroende av en chef eller dyl. som får ta tag i situationen när vi själva inte kan ta reda 
på det vi gjort (Maltén, 1998). 
 
2.2.4 Konfliktstilar 
 
Grünbaum & Lepp menar att vi ibland reagerar på ett medvetet sätt i en konflikt, vi 
vet hur vi vill hantera situationen. För att beskriva olika konfliktstilar utgår 
författarna utifrån hur vi förhåller oss till egna och andras behov genom att 
författarna använder sig av djur som symboler. Den som i konflikten handlar utifrån 
sina egna behov hävdar sig genom maktmedel och ställer sig redo för strid. Lejonet 
symboliserar denna konfliktstil, han tänker på sina egna behov först och främst. 
Lejonet blir ofta dominerande i konflikten och ser ofta konflikten som en tävling som 
han måste vinna. Lejonet befinner sig på den axeln som handlar om egna behov (se 
figur 1).  
 
Det finns de som blir lamslagna eller som flyr konflikten, de stänger av omvärlden 
och sina egna behov. Detta symboliserar sköldpaddan. Sköldpaddan vill inte vara 
med i konflikten utan gömmer sig i sitt skal. Sköldpaddan finns i motsatt riktning på 
axeln där andras behov blir tillgodosedda. Den som ser till andra är kamelen, som bär 
andras tyngder. Kamelen tycker att det är viktigt att andra får igenom sina behov och 
sin vilja utan att kamelen själv utrycker sina behov. Dock kan det lätt leda till att 
kamelen känner sig otillfredsställd. Den finurlige vill hitta en medelväg mellan sina 
egna och de andras behov. Denna konflikttyp symboliseras av räven som ofta vill 
kompromissa och representerar en god konfliktlösning. Nackdelen kan dock vara att 
parterna ändå inte känner sig riktigt nöjda vid en kompromiss.  
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För en del konflikter kan det ta längre tid till att hitta lösningar. Då är det viktigt att 
alla berörda parter känner att de får komma till tals och att de blir lyssnade på innan 
det går att försöka lyfta fram lösningsförslag. Här gäller det att hitta förslag som är 
gynnsamma för alla parter, en lösning som från början var osynlig för parterna men 
nu ses som en lovande lösning som parterna kan vara nöjda med. Den konfliktstil 
som symboliserar denna lösning är ugglan. Ugglan kan lyssna på andra och samtidigt 
utrycka sina egna behov. Ugglan söker alternativa lösningar och nöjer sig inte förrän 
alla partner accepterar och tycker att lösningen skulle kunna fungera. 
 
Figur 1 Konflikthanteringsstilar (efter Grünbaum & Lepp). 

 
2.2.5 Fem konflikthanteringsmetoder 
 
Nordenmark (2002) skriver om fem olika konflikthanteringsmetoder som är: 
 

• Man undviker att ta tag i problemet på en gång och det självdör. Tiden får gå 
och parterna hinner lugna ned sig och får ett objektivt seende på konflikten 
och tycker inte att det är något problem som kvarstår. Det handlar i dem här 
situationerna om småsaker oftast. 

• Den här modellen gör att man anpassar sig till den andra för att behålla en god 
stämning t.ex. Man förtränger problemet och tar inte tag i varandras olika 
åsikter. Det blir att man bagatelliserar problemet. 

• I den tredje modellen kompromissar man för att mot den jämnstarka parten 
ska kunna ha ett visst bestämmande istället för ingenting alls. Man möts på 
halva vägen. 

• Maktspråk används för att få sin åsikt igenom. Används när besluten måste 
fattas snabbt och då tiden inte finns. 

• I den här modellen är ingen förlorare och genom kommunikation lyssnar båda 
parter på varandra för att förstå varandras känslor och viljor. Modellen tar 
lång tid men är hållbar och man lär sig förstå varandra genom ett aktivt 
lyssnande. Man går inte vidare förrän båda har förstått varandra. Båda är 
vinnare. 
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2.3 Konflikthanteringsmetoder  
 
2.3.1 Involveringspedagogik 
 
Det finns många olika konflikthanteringsmetoder, många handlar om respektfullhet 
och lyhördhet. Åhs (1998) skriver om hur involveringspedagogik är ett användbart 
redskap då man arbetar med barn i konflikt. Han menar att då pedagogen arbetar 
med barn i grupp kan pedagogen använda gruppens förenade positiva psykiska kraft 
för att stödja det enskilda barnets individuella utveckling samtidigt som pedagogen 
med denna pedagogik skapar en positiv och trygg stämning för barnen i gruppen. Åhs 
menar att människan behöver nära relationer för att kunna ändra sitt beteende och 
för att utvecklas. Barnen behöver redan i förskoleålder bli medvetna om det ansvar 
som de har för de andra barnen i gruppen och om hur deras beteende kan påverka de 
andra barnen.  
 
Människan blir människa genom interaktion med andra. Därav är kommunikation 
grundläggande för vår existens. Människan kan genom kommunikation bli bekräftad 
och även uppleva sig själv. De flesta människor upplever det som positivt då någon 
verkligen lyssnar intresserat av det vi har att säga och att personen visar intresse för 
våra tankar och känslor. Just detta att skapa en kvalité i kommunikationen är 
involveringspedagogikens mål, oavsett vad kommunikationen behandlar (Åhs, 1998). 
 
2.3.2 Involveringssamtal 
 
Den typ av involveringsamtal (Åhs, 1998) som berör konflikthantering är problem- 
och konflikthanteringssamtal, där samtalet inleds med en strategi som syftar till att 
skapa en hållbar plan och en lösning på konflikten.  Det är primärt i denna 
samtalsform att alltid bibehålla en god atmosfär som tillgodoser parternas 
grundläggande behov (se kapitel 2.4.1 Behov). 
 
Grundregler för involveringssamtal (Åhs, 1998): 

1. Parterna ska lyssna aktivt och visa ett intresse för varandra. 
2. Parterna får inte ge personlig kritik. 
3. Parterna måste begära ordet då man vill tala. 

 
Då pedagogen leder ett involveringssamtal kommer pedagogen inte servera en färdig 
lösning på problemet utan istället är det barnen i konflikten som ska hitta en lösning 
tillsammans. Detta syftar till att utveckla ett kreativt tänkande hos barnen. 
Pedagogen har en viktig roll i samtalet då hennes uppgift är att skapa en involvering i 
samtalet vilket är en viktig del av hennes ledarskap. Pedagogen ska visa intresse för 
parterna i konflikten och lägga sina egna åsikter åt sidan (Åhs, 1998).  
 
2.3.3 Human Needs Theory 
 
Utas Carlsson (2001) skriver vidare att genom att använda sig av Human Needs 
Theory (HNT) i konfliktlösning finns det ett problem som ska lösas och där alla 
drabbade parter tar del i lösningen. Det första steget är att inblandade parter ger sin 
version på problemet och vad som orsakar problemet. Allas röster är lika viktiga och 
det är viktigt att höra allas åsikt eftersom problemet då kommer i ett annat ljus och 
individerna får en annan syn på problemet. För att nå till en lösning krävs en 
förändring och det innebär ny kunskap om problemet. Nästa del i HNT: 
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konfliktlösning är att ifrågasätta antaganden och på bästa möjliga sätt se till att alla 
parter får sina behov tillfredsställda. När inte det går känner den drabbade individen 
att det är ett hot mot hennes identitet och i värsta fall tar denna till våld. Det är här 
viktigt att lösningen inte får en form som ska visa att det är en som vinner kampen 
och den andra får en roll som förloraren. När behov som säkerhet, mening, respekt 
och kärlek är tillgodosedda kan individerna med hjälp av dessa behov lösa konflikten. 
 
2.3.4 Nonviolent Communication 
 
Rosenberg (2003) skriver om kärnan i Nonviolent Communication ” Det jag vill ha i 
mitt liv är medkänsla, ett flöde mellan mig och andra som bygger på att vi ger från 
hjärta.” (s.17) 
Det finns fyra komponenter som är bra att arbeta med för att få en medvetenhet i 
olika situationer, konflikter t.ex. Dessa är att först observera vad som händer och det 
gör man utan att döma kritiskt eller lägga in sina egna tolkningar. Efter 
observationen känner man efter vilken känsla vi har fått av situationen och i tredje 
steget ser vilka behov som hänger ihop med känslorna vi fått. Till sist uttrycker vi vad 
vi vill få ut av situationen, våra önskemål. Metoden vill att vi gör detsamma i motsatt 
riktning och via den andres känslor, behov och önskemål tillsammans med våra egna 
har vi skapat en god kommunikation. Empatin infinner sig på ett naturligt sätt. Det 
viktigaste i hela metoden är att bli medveten om dessa fyra punkter och inte det som 
kommer fram i samtalen. 
 
2.3.5 Giraffspråket 
 
Vidare skriver Utas Carlsson (2001) om giraffspråket som är en 
ickevåldskommunikation. Våldet står för skada och det gäller både fysiskt och 
psykiskt. Det är Marshall Rosenberg som grundat giraffspråket och de viktigaste 
grundstenarna i metoden är empati och medkänsla. Giraffen står för den långa halsen 
och med det menas att den ser allt och har överblick över situationen. Giraffer har 
också ett stort hjärta och det symboliserar empatin. Metoden ska ge barnen en 
medvetenhet om sina känslor och förstå vad de behöver för att må bra och genom 
detta ska den empatiska biten komma och då förstå vad människor i omgivningen 
känner och behöver för att de ska må bra.  
 
Förståelsen för sina och andras underliggande behov ska göra konflikten lindrigare 
och att konflikten går att lösa. Giraffspråket har fyra delar som man behandlar vid en 
konflikt, den första är att kunna observera utan att lägga in sina egna värderingar. 
För om man som observatör värderar någon och hennes handlingar på ett negativt 
sätt kommer den personen som blir observerad att inta försvarsställning och det ger 
ingen lösning på en konflikt. Punkt nummer två innebär att det är jag själv som tar 
ansvar för mina känslor och kan jag tala om hur jag känner tar jag ansvar för 
situationen och lägger inte skulden på någon annan. Det är jag med mina 
erfarenheter, tankar och tolkningar som gör mig ledsen eller arg, inte någon annan 
som gör det åt mig. Vidare skriver Utas Carlsson (2001) att i den tredje punkten i 
giraffspråket måste vi kunna se sambandet mellan våra känslor och behov.  
 
När vi hamnar i konflikt med någon kan vi välja att tänka på fyra olika sätt. Vi kan 
välja att lägga skulden på oss själva, lägga skulden på den andra parten eller att tänka 
på hur vi känner och vilka behov det är som styr dessa känslor. Eller så kan vi försöka 
förstå den andres behov och känslor. Det bästa i en konflikt är att först försöka lyssna 
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till den andre parten och försöka förstå henne, när vi gör det kan vi berätta hur vi 
känner och förklara varför vi känner som vi gör. Då sker en positiv utveckling för alla 
inblandade och man kommer närmare en lösning på problemet. Den sista delen i 
giraffspråket är att man som delaktig i konflikten inte ställer krav på lösningen utan 
att man framför sina önskemål och samtidigt lyssnar in den andres önskemål om 
lösningen. Sedan får man komma överens om det bästa sättet att lösa problemet. 
 
2.3.5.1 Vargspråk 
 
Weirsöe (2004) skriver även hon om giraffspråket och hon menar att för att kunna 
hjälpa barnen att hantera konflikter måste man själv kunna hantera konflikter. För 
att kunna lösa konflikter på ett konstruktivt sätt måste båda parter ha förståelse och 
inte bara säga förlåt utan också i handling säga förlåt. En modell som visar att nu går 
vi vidare och har gjort allt bra igen. Barnen ska lära sig att tänka till innan de handlar 
och den kunskapen har man nytta av hela livet. Giraffspråket är en del i 
konflikthanteringen om hur man kommunicerar. Ett vargspråk ger ett tänkande som 
är negativt om sig själv eller den andra parten och vargspråket trappar ofta upp en 
konflikt. Giraffspråket däremot tänker mer på behoven och känslorna bakom 
beteenden. Som lärare kan man gå in som giraffmedlare och lyssna på vargspråken 
och då översätta till giraffspråket så att båda parter förstår varandras behov och 
känslor. På det sättet löser man eller trappar ned konflikter. 
 
2.3.6 MBTI 
 
Konflikthantering utifrån MBTI (= Meyers- Briggs Type Indicator) skriver Lycken 
(2002) om. Vi har alla olika kartor över världen som innehåller erfarenheter, 
kunskaper, personligheter och medfödda tendenser. Med dessa stenar bygger vi vår 
värld och vad som är viktigt i livet. Detta sker i det undermedvetna och vår intuition 
säger oss med hjälp av vår karta vad som är rätt och fel. När vi hamnar i konflikt med 
andra tar vi för givet att vår karta är det som är normen, rätt och att den vi hamnat i 
konflikt med har fel karta. Lycken (2002) menar att om vi på ett strukturerat sätt 
tänker att alla är vi olika med olika kartor så ökar förståelsen för andra och 
missförstånden minskar och därmed konflikterna. MBTI bygger på CG Jungs 
personlighetsteorier och mor och dotter Meyers- Briggs har utvecklat en modell för 
personligheter som hela världen kan använda sig av. Dessa personlighetstyper står i 
fyra motsatspar som är extraversion- introversion, sinnesförnimmelse- intuition, 
tanke- känsla samt bedömande- varseblivning. Vi använder oss av alla sätt i olika 
situationer men en del kanske mer och känns mer bekväma. Alla sätt är lika bra men 
det är sätten som gör personligheten och det kan missförstås av den motsatta parten 
och därmed kan det uppstå konflikter. När alla parter förstår varandras 
utgångspunkter blir konflikten mer hanterbar och missförstånden går lättare att tala 
om. Det viktiga i detta tankesätt är att alla olika personligheters åsikter är lika viktiga 
och att dem kompletterar varandra.  
 
2.4 Andra aspekter på konflikthantering 
 
2.4.1 Kompetenser för att lösa konflikter 
 
Wahlström (1996) skriver att det är viktigt att vi som pedagoger utvecklar barnens 
socialiseringsprocess för att kunna lösa konflikter och kunna samarbeta för det 
fortsatta livet. Det är också två viktiga kompetenser. I konflikter är det viktigt att 
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kunna skilja på personen och problemet. Det är också viktigt att tala så att andra 
förstår samt att kunna lyssna och förstå vad andra menar. Kroppsspråket har också 
sin betydelse och om man blir medveten om sitt eget kroppsspråk underlättar det 
konfliktlösningen. En annan del som Wahlström talar om är att förstå vad man själv 
känner och på så sätt förstå hur andra känner, då blir konflikten mer hanterbar. Har 
man en bra självkänsla och respekterar sig själv känner man sig inte hotad av andras 
åsikter och handlingar, det är viktigt som pedagog att arbeta med sådana övningar för 
att förebygga konflikter.  
 
2.4.1.1 Medling vid konflikter 
 
Lind (2001) skriver att definitionen på medling som hon arbetar efter är ” medling är 
en stegvis process där en opartisk tredje part hjälper och underlättar för parterna i 
en konflikt att själva komma fram till en ömsesidigt godtagbar överenskommelse.” 
(s. 5) När eleverna får använda sig av medling äger de själva konflikten och får på så 
sätt ta ansvar för lösningen. Processen är lika viktig som resultatet vid medling. I 
processen ska både känslor och fakta beaktas. Det som är meningen i processen är att 
medling ska ge parterna självförtroende att själva lösa konflikten och hamna i att 
båda parter är emot problemet och inte emot varandra.  
 
Szklarski (1996) skriver om den enade konflikthanteringen där parterna tar hänsyn 
till varandras viljor, behov och personlighet. Metoden går ut på att de tillsammans 
ska komma fram till en för båda bra lösning. Parterna är jämlika i lösningen och för 
att nå resultat börjar man med en förhandling där parterna försöker genom samtal 
att komma fram till en gemensam lösning. Efter det blir det en så kallad 
källgranskning där en opartisk källa avgör vad som är rätt och riktigt en person 
oftast. Efter det kommer man till medlingen där en person kommer in och tar ansvar 
för att det blir en lösning på konflikten som en fredsmäklare. Dennes uppgift är också 
att tydliggöra parternas åsikter, visa på sina egna åsikter samt att komma med olika 
förslag. Medlaren är objektiv. Sist kommer vi till konsilians som innebär en gest eller 
ett beteende som visar att parterna är sams. Det kan vara att skaka hand eller be om 
förlåtelse. Men det är det svåraste steget för barnen i konfliktlösningen för det är 
pinsamt och man är rädd för att bli förlöjligad eller avvisad (ibid). 
 
2.4.2 Förhållningssätt till konflikter 
 
Maltèn (1998) skriver att eftersom alla konflikter inte kan lösas och heller inte 
behöver lösas, om de är bagatellartade, så gäller det i alla fall att kunna handskas med 
konflikten och där av namnet konflikthantering. Det finns fyra förhållningssätt till 
konflikter och den första är defensiva strategier. Vid dessa strategier löser man 
konflikten genom att låtsas om som att konflikten inte existerar och man döljer den.  
Man försöker att undvika varandra eller så utser man någon till syndabock. Det kan 
sluta med att någon separeras från gruppen och det är själva lösningen på konflikten. 
I verkligheten är det båda parter som förlorar på denna lösning och man har 
manipulerat konflikten. Oftast kopplas inte en tredje part in för att lösa konflikten för 
bara den person man tycker orsakat konflikten är tyst eller borta så är allt bra.  
 
Den andra strategin kallas makt- och tvångstrategin, i den ger någon av parterna upp 
och blir underkastad. Konflikten är inte löst utan inkapslad. Det sker när någon är i 
beroendeställning till någon t.ex. barn till sina föräldrar.  Vid den rituella strategin 
som är den tredje, avleder man konflikten genom att praktiskt ordna med 
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bordsplacering eller andra yttre omständigheter i miljön. Det kan vara musik och dyl 
för att tillföra en annan känslomässig stämning. 
 
 Till slut skriver Maltèn (1998) om den bästa strategin som heter 
samverkansstrategin. I detta ingår samtal, förhandlingar och tredjepartsingripande 
om så behövs. Båda parter är aktiva i problemlösningen och lösningen är konstruktiv. 
Alla inblandade ska vinna på lösningen. Problemet kartläggs och konflikten erkänns. 
Parterna möts i en förutsättningslös diskussion och förståelse, tillit och respekt är det 
man arbetar emot hos båda parter. Medlaren ska verka som en katalysator och hjälpa 
parterna på vägen. Medlaren ska inte komma med lösningen utan det gör de som är 
inblandade i konflikten. Det är viktigt att parterna är kommunikativa och kan 
kommunicera. Det finns både interna medlare och externa medlare. Samma tankar 
har även Esbjörnsdotter (1996). 
 
2.4.2.1  Elevens reflektion av konflikten 
 
En viktig del av konfliktlösningen är reflektionen. Då konflikten är löst är det dags att 
reflektera. Vad har jag lärt mig om mig själv och vad har jag lärt mig om andra i den 
här konflikten? Hur ska jag göra nästa gång det dyker upp en liknande konflikt? 
Finns det något sätt för mig att agera som göra att konflikten inte blommar upp till 
att bli lika stor nästa gång? Det är när vi befinner oss i den här fasen som vi kan 
utvecklas och växa som individer. Ändå är det ofta vanligt att reflektionen glöms bort. 
Då konflikten är löst glömmer vi bort det som varit och vill gå vidare tills det händer 
igen och då har vi inte lärt oss någonting utan vi agerar på precis samma sätt som 
förra gången. Och på så vis upprepar vi samma beteende mönster och vi är åter i 
samma situation (Wahlström, 1996). 
 
2.4.2.2 Pedagogens förhållningsätt  
 
Åhs (1998) anser att det är viktigt att den vuxne som håller samtalet med barnen har 
ett varmt och personligt förhållningssätt med inställningen att på bästa sätt hjälpa 
barnen att fungera bra tillsammans. Det är väldigt viktigt eftersom det kan upplevas 
som hotfullt för barnen att prata om problem. Vidare menar Åhs att det är viktigt att 
samtalsledaren är ”icke-dömande” utan istället försöker ta reda på vad som har hänt. 
På så vis behöver inte barnen försvara sig vilket skulle försvåra situationen. Då 
barnen istället möts av en vuxen som är intresserad utan att anklaga, öppnar barnen 
sig och man kan lyfta fram problemet. En annan viktigt aspekt som Åhs skriver om är 
att det är viktigt att samtalsledaren inte godtar första bästa lösning utan istället 
stimulerar barnen till att tänka ut en mer konkret plan. Framför allt är det viktigt att 
den vuxne talar om för barnen att hon/han är där för att hjälpa dem att klara upp det 
som har hänt. 
 
2.5 Är konflikten nödvändig? 
 
Ellmin (1985) talar om att konflikter kan delas in i sådana som rör sig inom 
människor, mellan människor och som finns i samhället och organisationer. Skolan 
har konflikter av alla dessa typer. Konflikter och problem finns i allas liv och kan man 
i skolan lära sig av de konflikter som finns där genom att tala om dem så 
avdramatiseras det negativa i konfliktsituationerna. I skolan måste vi söka 
konstruktiva lösningar på konflikter och det gör vi med demokrati, tolerans, 
delaktighet och respekt. Vilka krav kan vi ställa på eleverna och är kraven anpassade 
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till barnens ålder? Ellmin menar också att det viktigaste av allt är att vi ska samarbeta 
i konflikter både vad gäller det förebyggande och i själva lösningarna på konflikter. 
För att kunna utvecklas personligen behöver vi ett visst motstånd och att leva utan 
problem utvecklas man inte av. Konflikt står i nära kontakt med förändring. 
Konflikter är något som finns överallt i hela ens liv, dem är oundvikliga. Det 
konflikter kräver för att nå en lösning är tid och en målmedvetenhet. Man behöver 
även en teori och en praktik för att kunna lösa konflikter. Samt en blandning av mod 
och respekt (ibid). 
 
2.6 Sammanfattning litteratur 
 
Alla uppfattar vi konflikter olika, författarna har olika definitioner på vad en konflikt 
är. Enligt Girard och Koch (1996), är en konflikt när olika parter inte har samma 
uppfattning om intressen, värderingar, normer, synsätt och mål. Vi hamnar i 
konflikter pga våra värderingar, erfarenheter, känslor och kommunikationen vi har 
med andra människor, menar Esbjörnsdotter, (1994). Vi är olika helt enkelt.  
 
Orsaken till att vi hamnar i en konflikt kan vara att våra grundläggande behov inte är 
tillfredställda, detta skriver Åhs (1998) om. Han menar att behov av självupplevelse, 
samhörighet, sammanhang och struktur samt meningsfullhet är viktiga för vårt 
välbefinnande. Maslow (1987) har också skrivit om människans grundbehov som 
måste tillfredställas för att vi ska må bra och därmed inte hamna i konflikt. Dessa är 
kärlek, tillhörighet, erkännande, förståelse osv.  Utas Carlsson (2001) hänvisar till 
Burton (1990) som menar att det är behoven som vi människor alltid kommer att 
vilja få tillfredsställda oavsett vilken situation vi än är i och det är då lätt när det inte 
sker att vi hamnar i konflikt med andra människor. 
Nästan alla författarna har samma grundstomme i sin metod som bygger på samtal 
och kommunikation. Författarna har dock olika infallsvinklar.  Åhs (1998) skriver om 
sin involveringspedagogik där det centrala är kvaliteten i kommunikationen mellan 
människor. Pedagogen har till uppgift att skapa en trygg och positiv stämning i 
barngruppen där det är viktigt att lyssna till varandra och inte avbryta samt att inte 
ge personlig kritik.  
 
Utas Carlsson (2001) skriver om Human Needs Theory som Burton (1990) lagt grund 
till. Där lyssnar alla drabbade parter på varandra och genom att lyssna till 
”motståndaren” omvärderas mina egna uppfattningar om konflikten och jag och den 
andra parten löser konflikten genom förståelse för varandra.  
 
Rosenberg (2003) skriver om Nonviolent Communication. Metoden står för empati 
och medkänsla och med det vill han att barnen genom kommunikation ska förstå 
varandras känslor så att konflikten blir lindrigare och går att lösa. En central del är 
att barnet inte kräver sin egen lösning utan lyssnar in den andra och sedan 
gemensamt kommer fram till en lösning. Giraffspråket som Utas Carlsson (2001) är 
en försvenskad variant av Rosenbergs metod.  
 
MBTI skriver Lycken om (2002) och i det arbetssättet är tanken om att vi alla är olika 
med olika drag i våra personligheter. Om vi som pedagoger och som barn har det 
tankesättet slipper vi alla missförstånd som leder till konflikter och vi förstår 
varandras utgångspunkter. Allas utgångspunkter är lika bra, viktiga och 
missförstånden, (konflikterna) går lättare att reda ut om vi ser till våra olikheter som 
att vi kompletterar varandra. 
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Det bästa utfallet på en konflikt enligt Maltèn (1998) är när det blir en vinna- vinna 
lösning. Alltså båda har genom diskussionen fått sin röst hörd och med en 
kompromiss vunnit konflikten. 
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3. Metod 
 
3.1 Forskningsstrategi 
 
Vi har valt att genomföra en forskning av kvalitativ karaktär (Denscombe, 2000) då 
en kvalitativ forskning lämpar sig för beskrivning. Kvalitativ forskning bygger på 
utförliga och uttömmande beskrivningar av händelser och människor. Kvalitativ 
forskning är även förknippad med småskaliga studier vilket det är i detta fall då 
undersökningen har genomförts på två skolor och totalt 12 pedagoger. Vidare valde vi 
att genomföra semistrukturerade intervjuer (Denscombe, 2000) vilket ger oss en 
möjlighet att utgå ifrån färdiga frågor men ändå ger oss möjlighet att vara flexibla. 
För att bilda oss en uppfattning om hur pedagogernas kunskaper om 
konflikthantering ser ut på skolorna, skickade vi först ut en enkät med fem 
strukturerade frågor och en fråga av öppen karaktär. Så vår forskning har inslag av 
kvantitativ karaktär. Fördelen med en kvalitativ undersökning är enligt Denscombe 
(2000) att de beskrivningar och teorier som forskningen framställer är förankrade i 
verkligheten. En annan viktig aspekt i valet av denna forskningsmetod är att det finns 
en vidsynthet för tvetydligheter och motsägelser vilket är tacknämligt i detta arbete.  
 
3.2 Utförande 
 
3.2.1 Enkätundersökning 
 
Arbetsgången med enkätundersökningen började med att vi kontaktade de båda 
skolorna för att informera och om vår enkät och om vår önskan om att pedagogerna 
skulle deltaga. Vi valde att inte skicka ut ett missivbrev på grund av att vi är båda väl 
förankrade i verksamheterna och i arbetslagen. Vi tog beslutet att det skulle vara 
överflödigt i denna situation då vi istället personligen besökte skolorna.  De båda 
skolorna svarade positivt på vår förfrågan. Därefter delade vi ut enkäten (se bilaga 1) 
till 25 pedagoger på den ena skolan och 15 pedagoger på den andra skolan. Då det är 
en enkel enkät som inte tar så lång tid valde vi att ge pedagogerna endast 4 dagar på 
sig att svara. Detta var ett medvetet val från vår sida då vi tror att ett eventuellt 
bortfall minskar eftersom vi vill ha ett snabbt svar och dessutom för att vi var där 
personligen. Efter 4 dagar samlade vi in enkäterna och gick igenom dem och 
sammanställde svaren.  
 
3.2.2 Intervjuer 
 
Då det var dags för intervjuerna gick vi ut på skolorna för att fråga sex pedagoger på 
vardera skola om de kunde tänka sig att vara med i vår intervjustudie. Vi informerade 
pedagogerna om att deras svars skulle behandlas konfidentiellt. Därefter bokade vi in 
en tid som passade pedagogen och oss. Vid intervju tillfället gav vi respondenterna ett 
missivbrev som de först fick läsa igenom. I missivbrevet informerade vi om vad vi ska 
använda intervjuerna till, det står också i missivbrevet att respondenten måste ställa 
upp frivilligt. I missivbrevet står även om nyttjandekravet, då det färdiga arbetet 
kommer att publiceras på databasen DIVA. För att se missivbrevet i sin helhet, se 
bilaga 2. Då respondenten samtyckte till missivbrevet påbörjades intervjun. 
Intervjufrågorna var baserade på de svar som vi fick utav enkätundersökningen. 
Samtliga sex intervjuer spelades in med respondenternas godkännande.  
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3.3 Urval 
 
Vi valde att genomföra vår undersökning på våra partnerskolor. Det är två stycket 
relativt små skolor men som ligger i olika upptagningsområden i kommunen. Den 
ena skolan ligger i staden medan den andra skolan ligger utanför staden i ett mindre 
samhälle. Vår tanke var att undersöka om det finns någon skillnad i pedagogernas 
intresse och kunskaper om konflikthantering. Så vi ansåg att det skulle vara 
intressant att utgå ifrån dessa två skolor i syftet att jämföra en skola i stan mot en 
skola i ett mindre samhälle.  
 
För att särskilja de båda skolorna så har vi döpt dem till Landsskolan respektive 
Stadsskolan. Landsskolan är den skola som ligger utanför staden och Stadsskolan är 
den som ligger i staden.  
 
3.3.1 Stadsskolan 
 
Stadsskolan är en liten skola som ligger i ett lugnt villaområde i staden. Det arbetslag 
som vi har arbetat tillsammans med arbetar i åldrarna 6-8 år. Arbetslaget består av 3 
klasslärare och 2 förskoleklasslärare och fem fritidspedagoger. Skolan är intresserad 
av utomhuspedagogik och försöker lägga flera lektioner utomhus. Pedagogerna 
arbetar för det mesta enligt den traditionella undervisningen med en lärare per klass 
och med extra resurser under vissa timmar.  
 
3.3.2 Landsskolan 
 
Landsskolan ligger i ett litet samhälle utanför staden. De pedagoger som vi har 
arbetat tillsammans med arbetar med åldrarna 6-9 år. De pedagoger som vi har 
intervjuat på skolan är barnskötare, fritidspedagog samt lärare med 
förskolärarbakgrund. I det rektorsområde som skolan tillhör arbetar man mycket 
med reflekterande samtal, giraffspråket, MBTI och ART. Detta betyder att de 
pedagoger som vi har intervjuat på Landsskolan är väldigt intresserade av ämnet då 
de arbetar med det i det dagliga arbetet. Både pedagoger och barn inom skolans 
rektorsområde, F-9 + gymnasiet, är vana vid reflekterande samtal som är en stor del 
av skolans ”röda tråd”.  
 
Vidare började vi med att kontakta våra skolor för att informera dem om våran 
undersökning och även fråga om vi kunde få genomföra en enkätundersökning. Vi 
valde att genomföra enkätundersökningen bland alla pedagogerna på den ena skolan. 
Det blev totalt 25 pedagoger som ingick i undersökningen. På den andra skolan blev 
det 15 st pedagoger som deltog i undersökningen. Det var 15 pedagoger som tillhörde 
olika arbetslag.  
 
Då enkäterna var genomförda gick vi ut på skolorna och frågade 6 pedagoger på 
vardera skola, om de kunde tänka sig att ställa upp på att bli intervjuade. Vi gjorde i 
det här fallet ett subjektivt urval (Denscombe, 2000) på skolorna, vilket betyder att vi 
valde att intervjua de pedagoger som vi kände och som vi arbetat med tidigare under 
vår vistelse på våra partnerskolor. Vi valde dessa pedagoger då vi sett dem under flera 
år i det dagliga arbetet på skolan och sett att det besitter kunskaper inom 
konflikthantering som vi ville veta mer om genom intervjuerna. Vi ansåg att det 
skulle vara för oss givande att intervjua just dessa pedagoger.  
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3.4 Databearbetning 
 
3.4.1 Enkäter 
 
Då vi samlat in alla enkäter började vi med att ta reda på hur många procent som 
deltagit i studien av de som blev tillfrågade. På den ena skolan hade 100 % av de 
tillfrågade svarat. På den andra skolan hade 56 % svarat på frågorna. Därefter 
sammanställde vi hur många som svarat ja respektive nej och vet ej. Detta gjorde vi 
på de fem första frågorna då det var fem strukturerade frågor (Denscombe, 2000). 
Den sista sjätte frågan sammanställde vi genom att vi satte ihop de olika metoder 
som pedagogerna angivit (se kapitel 4.3 Resultat av enkätfråga nr 6). 
 
3.4.2 Intervjuer 
 
Först transkriberade vi samtliga intervjuer. Därefter lästes varje intervju igenom för 
att få en uppfattning om vad respondenten tyckte. Sedan kategoriserade vi 
pedagogernas svar för att försöka hitta liknade svar mellan pedagogerna såväl som 
skolorna. Därefter sammanställde vi pedagogernas svar under lämpliga kategorier 
som vi tagit fram utifrån våra intervjufrågor (se bilaga 3).  
 
3.5 Reliabilitet  
 
Reliabiliteten beskriver hur bra eller dåligt vårt mätinstrument är. Då vi genomfört 
en kvalitativ undersökning där vi som forskare gjort tolkningar av de mätningar och 
är på så vis också en del av mätinstrumentet, kan vi i det här fallet inte uppnå en 
perfekt reliabilitet. Denscombe (2000) formulerar en fråga på följande sätt: ”Om 
någon annan genomförde undersökningen, kommer han eller hon fram till samma 
resultat och drar han eller hon samma slutsatser?” (Denscombe, 2000, s.250). 
Vidare menar han att man inte kan svara på denna fråga utan istället måste vi som 
forskare redogöra för vårt mål och vilket syfte vi har. Vi måste sedan noga beskriva 
hur vår forskning genomfördes. Men det viktigaste vi måste redogöra för är våra 
beslut som vi tagit i arbetet. Om vi kan redogöra dessa delar så ska en annan forskare 
kunna genomföra samma undersökning som vi har gjort. Vi har under vårt arbete 
haft dessa aspekter i åtanke och anser att en forskare ska kunna genomföra vår 
studie.  
  
3.6 Validitet 
 
Validitet innebär att de data som vi samlat in och de metoder vi använt oss av ska 
vara riktiga. Denscombe (2000) skriver om validitet på detta sätt: ”Validitet handlar 
om i vilken utsträckning forskningsdata och metoderna för att erhålla detta anses 
vara exakta, riktiga och träffsäkra” (s. 283). Vi anser att vi har på ett sådant 
objektivt sätt som möjligt redogjort för de data som vi samlat in. I kapitel 6.1 Metod 
diskussion finns ett utförligare resonemang angående validiteten i denna studie. 
 
3.7 Etiska aspekter 
 
Då en forskning som denna bedrivs måste man anpassa sig efter olika 
forskningsetiska principer. Vi har valt att utgå ifrån Vetenskapsrådets fyra principer 
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(www.vetenskapsradet.se). Dessa fyra principer måste uppfyllas vid forskning som 
bedrivs inom det humanistiska- och samhällsvetenskapliga områdena.  
 
Det första kravet är informationskravet vilket betyder att: ”Forskaren skall 
informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte”. 
Då vi gick ut på skolorna och frågade om pedagogerna kunde ställa upp på en 
enkätundersökning berättade vi vad vår undersökning handlade om och vad 
enkäterna skulle användas till. Vi informerade även om att det var frivilligt att 
deltaga. Då vi påbörjade våra intervjuer informerade vi respondenten om att hon när 
som helst kunde avbryta intervjun eftersom det var helt frivilligt att deltaga.  
 
Det andra kravet är samtyckeskravet vilket betyder att: ”Deltagare i en 
undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan”. Det betyder att vi 
som forskare måste ha respondentens samtycke till att vi använder oss av de data 
som vi samlar in. Då vi genomförde intervjun frågade vi vid intervjutillfället samtliga 
respondenter om de samtyckte till att vi använde materialet i vårt arbete. Samtliga 
tolv pedagoger som intervjuades samtyckte. 
 
Det tredje kravet är konfidentialitetskravet vilket betyder att: ”Uppgifter om alla i en 
undersökning ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet och 
personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av 
dem”. Våra enkäter behandlades med största konfidentialitet då det inte fanns ett 
krav att pedagogerna skulle skriva sitt namn på enkäten. Dessutom var det 5 stycken 
frågor av strukturerad karaktär vilket betyder att pedagogerna endast hade tre 
svarsalternativ att välja på, ja, nej och vet ej, vilket gör att det inte går att härleda 
svaret till vem som har svarat. Den sjätte frågan krävde ett mer uttömmande svar 
från pedagogen vilket det var frivilligt att svara på. Vi kunde på så vis inte avgöra vem 
som skrivit vad på den sista frågan vilket leder till vår slutsats att vår 
enkätundersökning var helt och hållet konfidentiell. De inspelade intervjuerna har vi 
forskare sparat på kassettband respektive USB-minne. Dessa två enheter har vi sedan 
sparat på två säkra ställen för att de inte ska finnas tillgängliga för andra än oss 
själva. I de transkriberade intervjuerna använde vi oss av koder för att ingen 
utomstående ska kunna identifiera respondenten. Kodningen gick ut på att vi i de 
transkriberade intervjuerna refererade till pedagogerna som R1, R2, R3, R4, R5 och 
R6. R står för respondent. Detta för att hålla en så stor anonymitet som möjligt då det 
är endast vi forskare som vet vem som är vem. 
 
Det fjärde kravet är nyttjandekravet vilket betyder att: ”Uppgifter insamlade om 
enskilda personer får endast användas för forskningsändamål”. Vi informerade 
våra respondenter genom vårat missivbrev (se bilaga 2) att det färdiga arbetet 
kommer att läggas ut på en publik portal som heter DIVA, där andra studenter 
kommer att ha tillgång till vår forskning. Men eftersom det inte finns en möjlighet till 
att identifiera någon av respondenterna i arbetet så hade ingen av deltagarna i 
studien något emot detta. 
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4. Resultat 
 
 
4.1 Resultat av enkäter 
 
Våra enkätresultat gav en mängd intressanta vinklar på pedagogernas arbetssätt och 
kunskaper om konflikthantering. Följande fick vi fram av enkäterna. (Se bilaga 1 för 
enkäten i sin helhet). 
 
4.1.1 Resultat av enkätfrågorna, fråga 1-5 
 
Fråga 1: Har du i din utbildning fått läsa om konflikthantering? 
9 pedagoger svarade ja, 18 pedagoger svarade nej och en pedagog har inte svarat på 
frågan.  
Fråga 2: Har du som verksam pedagog blivit fortbildad inom konflikthantering? 
19 pedagoger svarade ja och 9 pedagoger svarade nej. 
Fråga 3: Om du svarat Ja på någon av ovanstående frågor, använder du dig av den 
kunskapen i ditt dagliga arbete? 
19 pedagoger svarade ja, 4 pedagoger svarade nej och 5 pedagoger har inte svarat på 
frågan. 
Fråga 4: Har du i ett eget intresse läst och sökt kunskap inom området 
konflikthantering? 
19 pedagoger svarade ja och 9 pedagoger svarade nej. 
Fråga 5: Känner du att du har en metod att använda när konflikter uppstår i ditt 
arbete med barnen? 
21 pedagoger svarade ja och 7 pedagoger nej. 
 
4.1.2 Resultat av enkätfråga nr 6 
 
Pedagogerna har i denna fråga beskrivit vilka eller vilken metod som pedagogen 
använder sig av. 
 
Det var sex pedagoger som ej besvarade frågan. De övriga nitton pedagogerna 
beskrev sin metod med att samtal och kommunikation var deras metod. De anser att 
det är viktigt att lyssna på alla som är inblandade i konflikten och att var och en får 
komma till tals. Pedagogerna ger barnen tid att prata och avbryter inte den som 
berättar. En pedagog menar att det vidgar vyerna att höra andra berätta om hur de 
har upplevt situationen. Det var tre pedagoger som använder sig av Olle Åhs, 
involveringssamtal. Det var sex pedagoger som använde sig av reflekterande samtal 
som är en del av MBTI, det var en metod som användes av pedagogerna på den ena 
skolan. På den andra skolan fanns det ett mönster i att använda sig av uppföljning 
efter en konflikt, vilket pedagogerna ansåg vara väldigt viktigt. En pedagog skrev 
kontrakt med de barn som var inblandade i konflikten och följde upp det vid ett 
senare tillfälle. Andra metoder som kom upp i frågan var att arbeta förebyggande 
med t.ex. ”soltankar” som innebär att man lyfter positiva saker om varandra. Ett sätt 
kan också vara att ge varandra massage. Det var en pedagog som använde sig av 
metoden Charlie. Andra metoder som kom upp var rollspel och skönlitteratur. En 
metod var att medla fram en lösning och går inte det följs samtalet upp nästa dag igen 
för att nå en lösning på konflikten. Ibland talar pedagogen enskilt med berörda barn 
och ibland tar pedagogen upp konflikten i klassen. Genom denna metod får 
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pedagogen fram allas känslor och barnen kan lättare förstå hur det känns och vad 
som hänt och därmed undvika konflikter nästa gång. En pedagog försökte inte lösa 
konflikten åt barnen utan ge barnen möjligheter genom frågor och tankar fåbarnen 
att själva lösa konflikten. En pedagog beskriver sig själv som en lots i 
konfliktlösningen. Det var två pedagoger som tyckte det var svårt att svara på frågan 
och menade på att det berodde på vilken konflikt det gällde och den ena ville hellre 
svara på frågan i en intervju.   
 
Kommentar från författarna: Denna fråga var av öppen karaktär vilket betyder att 
pedagogerna fick möjlighet att själva utveckla sitt svar om vilken metod de använder 
sig av. Detta för att vi skulle kunna skapa oss ett underlag till våra intervjuer. 
 
4.1.3 Enkätsammanfattning 
 
I enkäterna kom metoder som pedagogerna arbetar efter i konflikthantering. De 
flesta pedagogerna tyckte att samtal och kommunikation var viktiga delar för att lära 
barnen handskas med konflikthantering. Att lyssna och låta alla berörda parter få 
säga sin mening utan att bli avbrutna är viktigt. Barnen ska själva komma fram till en 
gemensam lösning och pedagogen lotsa barnen till den gemensamma lösningen var 
något som kom fram.  
 
Kommentar från författarna: Vi anser att resultatet från enkätundersökningen visade 
att pedagogerna är intresserade av konflikthantering. Undersökningen har också 
visat att inte så många pedagoger har fått möjlighet till fortbildning inom ämnet. Men 
vi är förvånade över att det framkom så många olika arbetsmetoder trots den 
bristande utbildningen. 
 
4.2 Resultat av intervjuer 
 
Utifrån enkäterna formade vi tio stycken intervjufrågor av öppen karaktär, (se bilaga 
3).  Intervjuerna var semistrukturerade enligt Denscombe (2000). Svaren vi fick fram 
var intressanta och gav oss en bra bild av hur pedagogerna arbetar med 
konflikthantering på de båda skolorna. 
 
4.2.1 Hur många konflikter uppstår det på skolan mellan barnen? 
 
Av de tillfrågade pedagogerna var det tio som tyckte att det var lite konflikter på deras 
skola och i deras klassrum. Fyra av pedagogerna jämför hur mycket konflikter det 
varit förr om åren och tycker då att det minskat. En pedagog berättade att det beror 
nog på att de som arbetar på skolan är mer insatta i ämnet och mer förberedda 
genom att dem lärt sig förebygga och stoppa upp den efterföljande svansen så att 
konflikterna inte trappas upp. En annan tror att det kan bero på att barnen själva är 
duktiga på att lösa konflikter som handlar om småtjafs.  
Sedan är det en pedagog som har arbetat på en annan skola där det var mer sociala 
problem och utav det blev det mycket konflikter på den skolan.  
En pedagog undrar om det kan vara en tolkningsfråga om vad man menar med 
konflikter, men tycker ändå att det inte är så mycket på hennes skola. 
 
Två av tolv pedagoger tycker att det är konflikter hela tiden och räknar då in 
småkonflikter som en naturlig del av livet. Det är inget negativt.  
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Kommentar från författarna: Vi ser att anledningen till det låga antalet konflikter på 
de båda skolorna är för att pedagogerna arbetar väldigt aktivt med konflikthantering.  
 
4.2.2 Hur pedagogerna på de båda skolorna förklarar vad en konflikt är 
 
Det övergripande svaret är att en konflikt är när två eller flera personer inte kommer 
överens, man ser inte på saken på samma sätt, man möts inte och kommer därmed 
inte överens, en motsättning eller att någon känner sig orättvist behandlad.  
För fem av pedagogerna är en konflikt en händelse som inte kan lösas av de 
inblandade utan en vuxen måste ta tag i problemet och hjälpa barnen till en lösning.  
Tre av pedagogerna tycker också att en konflikt är när man tar till knytnävarna och 
det blir slagsmål. En pedagog nämner att en konflikt är när en person trycker ned en 
annan. En annan pedagog menar att när man har olika avsikt med något kan det bli 
en konflikt. Det kan också bli en konflikt beroende på att barn inte har lärt sig ta hand 
om dem så som vi vuxna har och det blir konflikter för det hör till processen. Det kan 
också vara att någon är rent elak eller att smågnabb urartar och blir till en konflikt. 
En pedagog säger att ordet konflikt är negativt laddat för henne. 
 
4.2.3 Vad handlar konflikterna om? 
 
Sex av tolv pedagoger säger att många konflikter beror på att man inte får vara med 
och leka. Barnen har svårt att ta kontakt med varandra, det är svårt att fråga om man 
får vara med. Det är nio pedagoger som talar om att konflikterna handlar om 
tolkningar av regler som är olika, det kan vara regler i matkön, om pennor och olika 
regler i lekar och sporter som missförstås på rasterna. Ofta är det smågrejer som de 
flesta konflikter handlar om, tar man inte hand om det lilla urartar det till stora 
konflikter. Småtjafs är sådant som vem som hade pennorna först eller om man får 
behålla sin plats i matkön. En pedagog beskriver att med små barn är det mindre 
konflikter som är lättare att lösa och att med större barn blir attityden tuffare mot 
varandra och mot vuxna, beteenden och språket blir tuffare. Det är svårare att lösa 
konflikter med större barn. Det kan vara att någon kränker någon annan att man 
säger något dumt eller att man skojar med någon som inte är beredd på det, det 
missförstås.  En pedagog talar om att barnen kan bli osams om vem som ska 
bestämma. En pedagog nämner också att det kan vara avundsjuka som konflikten 
handlar om. 
 
Kommentar från författarna: Vi ser att kommunikation och smågnabb är vanliga 
orsaker till konflikterna inom de lägre åldrarna. Däremot så blir konflikterna mer 
svårhanterliga då åldrarna stiger hos barnen. 
 
4.2.4 I hur stor utsträckning sker konflikterna på skolorna? 
 
Åtta av pedagogerna upplevde att det är konflikter varje dag på skolan. Det är 
småkonflikter medan de stora konflikterna sker mer sällan. Fyra av pedagogerna 
säger att de stora grälen där vuxna går in och hjälper till sker kanske någon gång i 
veckan. Två pedagoger berättar att de riktigt stora konflikterna sker mer sällan än så. 
Det är i perioder och just nu är det väldigt lugnt säger en pedagog. En annan menar 
att det var lugnare förut och att det är mer konflikter nu än för fem- sex år sedan. 
Förklaringar till att det är småkonflikter hela tiden är att det är mycket barn så det är 
inte så konstigt att det blir konflikter. Eller att det är något som hör till livet och det 
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sker i alla sammanhang. En annan pedagog tror att det sker konflikter varje dag men 
att hon och kollegor inte märker alla konflikter. 
 
Kommentar från författarna: Återigen ser vi att det inte är så många konflikter på de 
båda skolorna. Vi vill här påpeka att det är en tolkningsfråga om vad en konflikt är.  
  
4.2.5 Vad tror pedagogerna ligger bakom konflikterna? 
 
Exempel på orsaker till konflikter som pedagogerna nämnde: 

• Missförstånd, man drar egna slutsatser. Man är på hugget och tror att någon 
ska vara dum mot en och då är man vaksam för det. Det kan också vara att 
man vill ha uppmärksamhet från vuxna vilket man får vid konflikter. En del 
barn har också en tuff attityd mot varandra. 

• Det beror på kontaktsvårigheter eller språksvårigheter. Man förstår inte 
varandra. Man har svårt att förklara vad man vill och har svårt att lösa och 
resonera problem. Det kan också vara brist på empati- att man inte förstår den 
andres känslor. 

• Det beror på att barnen inte förstår varandra eller sin egen del i det hela. Barn 
är väldigt egoistiska. De är för små helt enkelt. 

• Det som ligger bakom är när de känner sig kränkta om någon kränker dem 
med ord t.ex. 

• Det är ett led i utvecklingen med att hamna i konflikt. Barnen funderar över 
saker och testar varandra. Man är olika barn som vuxna. 

• Det kan bero på att man inte lärt sig prata med varandra och uttrycka hur man 
känner. Det kan även bero på barnets dagsform, om man är trött. 

• Det behöver inte vara något särskilt, det är normalt med konflikter. Alla har vi 
dåligt humör. 

 
Kommentar från författarna: Vi ser att missförstånd och bristande kommunikation är 
vanliga tankar hos pedagogerna när det gäller orsaker till konflikterna mellan barnen. 
 
4.2.6 Är konflikter något nödvändigt? 
 
Samtliga pedagoger från båda skolorna tycker att det är nödvändigt med konflikter, 
alla pedagogerna anser att det är en del av livet och som bidrar till barnens 
utveckling. En pedagog säger att det är en viktig socialträning som barnen behöver. 
En annan pedagog tycker att det är viktigt att baren får blir arga. Detta tycker även en 
annan pedagog och hon säger att det är viktigt att barnen får lära sig att lyfta fram 
saker som det tycker, det måste få blossa ut ibland. En åsikt är att konflikter är en 
socialträning, barnen måste lära sig att umgås med andra.  
 
Sammanfattningsvis kan vi säga att pedagogerna på de båda skolorna tycker att det är 
viktigt med konflikter eftersom de anser att det är en del av livet och barnen måste 
lära sig att hantera detta i det sociala samspelet.  
 
4.2.7 Anser pedagogerna att de har tillräckligt med kunskaper om 
konflikthantering? 
 
På de båda skolorna finns det två pedagoger på vardera skola som anser att de har 
tillräckliga kunskaper och att de inte behöver vidare utbildning inom området. Alla 
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fyra pedagogerna hänvisar till den erfarenhet som de har skaffat sig under åren som 
verksamma lärare. Tre pedagoger på respektive skola menar att de har goda 
kunskaper men att de gärna skulle vilja utbilda sig vidare för att bredda sina 
kunskaper, ”man blir aldrig fullärd” säger en pedagog. En pedagog på vardera skola 
säger också att de alltid kan lära sig mer men den ena pedagogen menar att det är 
erfarenheter som ger henne vidare bredd på sin kunskap. Den andra pedagogen 
menar också att det är erfarenhet som är viktigt när det gäller konflikthantering och 
hon ser sina kolleger som en stor resurs då hon tycker att det ger mycket att diskutera 
om konflikter som uppstår. 
 
Under intervjuerna framkom det även en bild av hur pedagogernas utbildning inom 
konflikthantering ser ut. På Landskolan hade fyra pedagoger fått utbildning medan 
två pedagoger inte fått någon vidare utbildning. En pedagog på Landskolan säger att 
hon skulle vilja ha mer utbildning om hur hon ska hantera konflikter då ett barn med 
t.ex. Aspberger för att lättare kunna hjälpa just de barnen i konflikt. En annan 
pedagog på Landskolan berättar att de får på skolan möjlighet till 
kompetensutveckling inom konflikthantering om de är intresserade. 
 
På Stadsskolan har bara två pedagoger fått utbildning inom konflikthantering 
resterande fyra pedagoger har inte fått någon utbildning alls varken i sin 
grundutbildning eller som påbyggnadsutbildning. En av pedagogerna på Stadsskolan 
skulle vilja ha mer utbildning i konflikthantering där föräldrar är inblandade för det 
tycker hon är svårt att hantera. Samtliga pedagoger på Stadsskolan anser dock att 
erfarenheten är viktigast och det har de flesta av dem och de tycker också att den 
räcker för att hantera konflikterna som sker på Stadsskolan.  
 
4.2.8 Har pedagogerna någon speciell metod som de använder då en 
konflikt uppstår? 
 
4.2.8.1 Samtalet som metod 
 
Samtliga pedagoger på båda skolorna använder sig av samma arbetssätt som ingen 
dock har namngett. Metoden går ut på i stora drag att pedagogerna sätter sig ner med 
barnen och låter varje barn själv få redogöra sin version av vad som har hänt. Då är 
det viktigt att det andra barnet lyssnar och inte avbryter. Detta är en viktig del av 
samtalet eftersom barnen då får en uppfattning om hur det andra barnet har upplevt 
situationen. Pedagogens viktigaste uppgift under samtalet är att inte skuldbelägga 
någon, inget av barnen ska behöva känna att det är barnets fel.  
 
Ovanstående redogörelse för samtalet använder sig alla tolv pedagoger av. Dock har 
de lite olika tillägg till metoden, men metoden är densamma i grunden. En del 
pedagoger har lagt tyngdpunkten på olika saker. Nedan följer ett par exempel på hur 
de har vidgat samtalet i olika riktningar. 
 
4.2.8.2 Försök att ta tag i konflikten direkt 
 
Samtliga pedagoger vill försöka ta samtalet så fort som möjligt då konflikten 
fortfarande är färskt. Dock kan det vara svårt om det har hänt på en rast och det 
sedan är dags för lektion. En av pedagogerna på Stadsskolan säger att hon brukar 
försöka ta tid till att lösa konflikten direkt men om det inte går kan hon ta upp 
problemet i klassrummet för att ta klassen till hjälp. Men det beror lite på vad som 
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har hänt och om barnen är ledsna. Det får inte bli så att barnen vill ta parti för någon 
av de inblandade. Men om hon anser att det är en situation där klassen kan vara till 
hjälp och där alla barn kan lära sig något tycker hon att det är bra att ta upp 
konflikten i helklass.  
 
4.2.8.3 Enskilt samtal först 
 
En av pedagogerna på Landsskolan vill börja med att prata med barnen enskilt först 
innan hon låter barnen träffas och prata tillsammans. Hon menar att det är bäst att 
börja med att låta barnen få gå åt varsitt håll först och lugna ner sig för hon tror inte 
att det är bra att ”gå in precis när känslorna är som hetast”. När hon sedan har 
pratat med barnen frågar hon om det är okej att de sätter sig ner tillsammans och 
pratar om vad som har hänt, barnen har enligt henne inga problem med att träffa det 
andra barnet utan säger alltid ja till att ställa upp på ett samtal. Om barnen säger nej 
har det inte gått tillräckligt lång tid mellan den inträffade incidenten och samtalet, då 
kan barnen behöva lugna ner sig ytterligare. På Stadsskolan säger en pedagog att det 
oftast är den bästa början att prata med barnen var för sig först, för då påverkas de 
inte av varandra.  
 
4.4.8.4 Ge barnen eget utrymme 
 
En pedagog på Stadsskolan tycker att då samtalet har gått bra och barnen har 
kommit till insikt och det börjar lida mot sitt slut, vill pedagogen ge barnen en chans 
att i lugn och ro be varandra om ursäkt. Hon tycker inte att hon då behöver sitta och 
lyssna på det eftersom det kan kännas lite privat. Hon vill inte att barnen ska känna 
att hon har den kollen och behovet av att kontrollera att de verkligen säger förlåt till 
varandra. Istället ger hon dem förtroendet att de kan fixa det på egen hand. Det hon 
har märkt av detta är att barnen känner större samhörighet efteråt eftersom det var 
något personligt mellan de båda.   
 
4.2.8.5 Det är viktigt att alltid lösa konflikten 
 
En annan pedagog på Landsskolan menar att barnen oftast under samtalet inser att 
det har blivit ett missförstånd då barnen får höra varandras versioner och de inser då 
att det inte var illa menat från början. Samma pedagog anser att det är viktigt att inte 
avsluta samtalet innan barnen har blivit sams. Hon frågar alltid barnen ”är det bra 
nu, har vi löst det här? Hon vill inte att barnen ska fortsätta att vara arga, för då kan 
konflikten istället byggas på.  
 
4.2.8.6 Att komma till insikt 
 
En tredje pedagog på Landsskolan säger att det är viktigt att hon som pedagog inte 
ska tala om för det ena barnet att det ska säga förlåt eller viceversa. Hon menar att 
det istället är viktigt att barnen ska hitta en lösning tillsammans. För henne är det 
viktigaste med samtalet att barnen kommer till insikt. En annan pedagog på 
Stadsskolan menar att det är viktigt att fråga barnen hur vi ska göra. Hon vill att 
barnen själva ska inse vad de kan göra, hitta en egen lösning på problemet. 
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4.2.8.7 Pedagogens förhållningssätt 
 
”Försök att lägga dig på en så lågt men förtroendegivande nivå så att barnen vågar 
öppna sig”. Detta säger en av pedagogerna på Landsskolan. Hon tycker att det är 
viktigt att få barnen att känna sig trygga med den vuxne så att de vågar prata.  
 
En pedagog på Stadsskolan säger ”…och framförallt, döm inte, du sitter inte där som 
en domare, det är det viktigaste, det är det allra viktigaste”. Vidare säger samma 
pedagog ”Du ska vara lyhörd, du ska lyssna lika mycket på båda två även om det är 
bråkstaken Stina eller vem det är, som alltid är i konflikter så är det kanske inte hon 
ändå, men det är lätt att man dömer för hon brukar vara det”. 
 
Alla sex pedagogerna på Stadsskolan säger avslutningsvis i intervjuerna, ”var 
lyhörd!”. 
 
4.2.8.8 Se framåt 
 
En pedagog på Stadsskolan säger att hon försöker i samtalet prata lite om det som 
varit efter barnens redogörelser, istället lägger hon tyngdpunkten på hur de ska gå 
vidare och hur de i framtiden ska agera för att inte samma sak ska hända igen. För 
man kan inte få saken ogjord, barnen kommer att ha olika åsikter om händelsen, det 
är bättre att fokusera på ett nytt hållbart beteende. Däremot tycker hon att det är bra 
om barnen kan funder över sin egen roll och funder på vad barnet kan göra nästa 
gång för att det ska bli bättre. I slutändan är det inget barn som vill vara osams. 
 
4.2.8.9 Docka som hjälpmedel 
 
En pedagog på Stadsskolan berättar om dockan som hjälpmedel i samtalet. När hon 
faktiskt har sett vad som hände i incidenten så brukar hon berätta att dockan ”Jon” 
har sett att barnet gjort si eller så. Barnen brukar då anförtro sig åt dockan och 
berätta för honom om vad som har hänt. Dockan kan avdramatisera hela händelsen 
och tala om för barnet om hur han tycker att de ska göra. Pedagogen brukar låta 
dockan viska i pedagogens öra om hur han tycker att barnen ska lösa saken och det 
har fungerat väldigt bra.  
 
4.2.8.10 Uppföljning 
 
På Stadskolan pratar alla sex pedagoger om uppföljning på samtalet. De tycker att det 
är viktigt att man kontrollerar efter en tid om det är okej med barnen för att checka 
av att konflikten inte ligger kvar och kan blossa upp igen. Två av lärarna på 
Staddskolan säger också att de ringer hem till föräldrarna då det varit en större 
konflikt som har krävt samtal. Detta för att föräldrarna ska veta om att det har hänt 
ifall barnet pratar om det hemma. En annan pedagog säger att hon kontrollerar lite 
extra med barnet som har varit väldigt ledsen om det barnet mår bra, så att det inte 
finns ett barn som fortfarande mår dåligt och är ledsen över det inträffade. Barnen får 
inte känna att pedagogen har glömt dem. En pedagog säger ”Man måste alltid följa 
upp en konflikt även om den är hur enkel och bagatelliserad som helst, för det är 
inte säkert att det är det för barnet”. 
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4.2.8.11 Förebyggande arbete 
 
På Landsskolan nämner alla sex pedagogerna förebyggande arbete. De nämner 
metoder som Charlie, ART och Giraffspråket.  
 
4.2.9 Vad är den bästa lösningen på en konflikt? 
 
4.2.9.1 Acceptera och respektera varandra 
 
Alla pedagogerna på båda skolorna tycker att det är viktigt att barnen efter en 
konflikt kan acceptera och respektera varandra efteråt även om de inte tycker 
likadant. Det är viktigt att barnen får säga sin mening och att barnen får prata om 
problemet säger två pedagoger på Landsskolan. En annan pedagog på Stadsskolan 
menar att det är viktigt att barnen kan lära sig att bli vänner igen fast de inte tycker 
samma sak. Enligt henne är den bästa lösningen då barnen hittar en lyckad 
kompromiss.  
 
4.2.9.2 Barnen kommer till insikt 
 
 Tre pedagoger på Stadsskolan tycker att det är viktigt att barnen kommer till insikt 
och ser sin egen roll i konflikten. De menar vidare att barnen måste inse att de har 
gjort fel. En pedagog på Stadsskolan tycker att en lyckad lösning är då barnen kan 
reflektera över vad som utlöste konflikten, vad som hände under konflikten och hur 
barnet kände efteråt. Hon tycker att det är bra om barnen kan se en början, en mitt 
och ett slut på konflikten. Utifrån det vill hon att barnen själva ska hitta en lösning 
och kunna komma fram till hur de ska gå vidare. En pedagog på Landsskolan tycker 
att det är bra om barnen kan hitta en strategi för hur de ska bete sig i fortsättningen.  
 
4.2.9.3 Ordet förlåt 
 
En annan pedagog från Landsskolan menar att det är vikigt att barnen verkligen 
menar att de är ledsna över de inträffade då de säger förlåt så att ordet förlåt inte 
bara blir något som de säger utan att tänka på ordets innebörd. De ska inse att det är 
dumt att det blev på det här sättet. En annan pedagog på samma skola tycker att det 
är viktigt att man inte pressar fram ordet förlåt, det ska komma från barnen själva.  
 
4.2.9.4 Barnen har rätt redskap för att lösa konflikten själva 
 
En pedagog på Landsskolan tycker att det ultimata lösningen vore om barnen kunde 
komma in från rasten och säga att de har varit osams men att de nu tänker prata om 
det. Sedan kommer de fram och berättar att de har löst det. Hon vill kunna ge dem 
redskapen som de behöver för att lösa konflikten själva.  
 
4.2.10 Intervjusammanfattning 
 
Det pedagogerna talade om i intervjuerna var att det som ligger bakom konflikter kan 
vara att barnen känner sig kränkta på något sätt, barnen inte förstår varandra rent 
språkligt, känslomässigt eller vilka behov som avspeglas i beteenden. Det kan även 
vara rena missförstånd eller att barnen inte är i form, t.ex. trött. 
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Pedagogerna tycker att konflikter är något nödvändigt eftersom det hör till livet. 
Barnen måste lära sig hantera konflikter för det är en del i det sociala samspelet och 
därför är konflikter något nödvändigt. 
 
Pedagogernas utbildning inom området är olika och på Landsskolan har pedagogerna 
mer utbildning inom området, dels av eget intresse och ledningen på skolan är öppna 
till att ge pedagogerna mer kompetensutveckling om de är intresserade. De flesta 
menar dock att deras kunskaper fungerar i praktiken men att det aldrig är fel att lära 
sig mer. 
 
Metoder som pedagogerna använder sig av vid konflikter som kom fram vid 
intervjuerna var först och främst samtal som metod och precis som beskrivningen av 
metoder i enkäterna sätter sig alla parter ned och barnen får berätta sin upplevelse av 
händelsen utan att bli avbrutna. Det är en viktig del att barnen lyssnar in det andra 
barnet och pedagogen finns tillhands för att hjälpa barnen till en gemensam lösning 
som de själva kommer fram till. 
Pedagogerna tycker det är viktigt att ta tag i konflikten och dess lösning så fort som 
möjligt. En del pedagoger vill tala med barnen enskilt först, för att de då hinner lugna 
ner sig eller inte ska bli påverkade av den andra parten vid samtal med en vuxen. Det 
kan hända att barnen ber varandra om ursäkt men det ska vara barnens eget avslut 
på konflikten och inte ett krav från pedagogens sida. 
En annan viktig sak som kom fram är att barnen alltid ska lösa konflikten innan de 
ger upp samtalet för att konflikten inte ska fortsätta och bli ännu större. 
Det viktigaste med lösningen är inte att säga förlåt utan att barnet kommer till insikt 
om den andra parten eller sitt eget beteende och att de båda hittar en lösning på 
konflikten. 
 
Pedagogens förhållningssätt är viktigt för lösningen av konflikten och det gäller att 
barnen känner förtroende för denne. Därför ska hon lägga sig på en låg nivå och inte 
döma något av barnen.  
En pedagog använder sig av en docka för att avdramatisera hela händelsen och 
dockan kommer med förslag på lösningar till barnen. Barnen anförtror sig till 
dockan. 
 
Det är också viktigt att följa upp en konflikt om det varit ett stort problem ringer 
pedagogerna till föräldrar så de vet om vad som hänt och kan tala med barnet om det 
eller att man kollar med någon som varit extra ledsen att den personen mår bra. 
Barnen får inte uppleva att pedagogen har glömt dem. 
Efter en konflikt tycker pedagogerna att det är viktigt att barnen kan respektera 
varandra fast de inte tycker likadant. 
 
Kommentar från författarna: Överlag så är vi positivt överraskade av resultatet från 
våra intervjuer då vi ser att pedagogerna använder sig av strategier och metoder för 
att hantera konflikterna. Vi tycker att det är bra att de har inställningen att vilja ge 
barnen redskap inom konflikthantering.  
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5. Resultatanalys 
 
5.1 Enkätanalys av fråga 1-5 
 
Det var nio pedagoger som läst om konflikthantering i sin utbildning. Det visar att 
ämnet inte är självklart att ha med sig ut när man ska arbeta med barnen på skolorna. 
Det var nitton pedagoger som fått fortbildning inom konflikthantering när de arbetat. 
Nitton pedagoger som läst av eget intresse och dessa svarsfrekvenser visar att det 
finns ett intresse att kunna hantera konflikter och att det är nödvändigt. De flesta, 
tjugoen pedagoger, tyckte att de hade en metod att tillgå för att kunna hantera 
konflikter med barnen, vilket är positivt. Wahlström (1996) skriver att det är viktigt 
att vi som pedagoger utvecklar barnens socialiseringsprocess genom att kunna 
hantera konflikter och att samarbeta. Det är då bra att ha kunskap om hur man ska 
hantera konflikter då man ska lära barnen. Det räcker alltså inte med erfarenhet utan 
det är nyttigt att ha en modell eller flera som utgångspunkt.  
 
5.2 Enkätanalys av fråga 6 
 
5.2.1 Vilka metoder använder pedagogerna? 
 
I enkäten framgick det att många av pedagogerna använder sig av samtal och 
kommunikation som metod. De anser att det är viktigt att barnen får komma till tals. 
Pedagogerna menar också att det är viktigt att barnen får berätta om sina upplevelser 
om det inträffade. Detta skriver Åhs (1998) om då han menar att det är viktigt att 
barnen får berätta sin version. Vidare menar de att det är vikigt att barnen inte bli 
avbrutna då de berättar, detta är god träning för det lyssnande barnet. Flera av 
pedagogerna nämner att de arbetar med Olle Åhs involveringssamtal. Åhs (1998) 
skriver att parterna ska lyssna aktivt och visa ett intresse för varandra. En viktig 
grundpelare i involveringssamtal är att ingen av parterna får ge någon annan part 
personlig kritik. Vidare menar Åhs att det är barnen som ska hitta en lösning på 
konflikten tillsammans. Detta för att barnen ska utveckla ett kreativt tänkande. Detta 
menar även pedagogerna då de anser att barnen vidgar sina vyer genom att lyssna på 
den andre och hitta en lösning. Utas Carlsson (2001) menar att det bästa i en konflikt 
är att lyssna till den andre parten och försöka förstå henne, det är först då vi gör det 
som vi kan förklara våra egna känslor. Då sker en positiv utveckling för alla 
inblandade om man kommer närmare en lösning på problemet, detta enligt 
giraffspråket som metod.  
 
5.3 Intervjuanalys 
 
5.3.1 Vad är en konflikt? 
 
På vår fråga om vad en konflikt är så svarar samtliga pedagoger att en konflikt är då 
två eller flera parter inte kommer överrens. Våra pedagoger har här samma åsikter 
som Esbjörnsdotter (1994) som menar att en konflikt är då två eller flera personer 
inte kommer fram till det de behöver eller önskar sig, och aktivt kämpar för att nå. 
Girard & Koch (1996) säger att en konflikt uppstår när två eller flera parter har olika 
uppfattningar och har olika behov.  
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5.3.2 Vad handlar konflikterna om? 
 
Hälften av pedagogerna menar att konflikterna handlar om att vissa barn inte får 
vara med och leka. De flesta pedagogerna menar att konflikterna till största del 
handlar om olika tolkningar av regler i lekar. Andra konflikter kan vara osämja om 
vem som ska stå först i kön till maten osv. De konflikter som uppstår handlar oftast 
om småsaker men det är dock viktigt att ta tag i problemen så att de inte urartar och 
blir till större konflikter. Maltén (1998) skriver om att konflikter hör till livet och det 
är något som vi måste lära oss att handskas med. En pedagog anser att det är mycket 
lättare att lösa konflikterna mellan små barn istället för de större då det kan vara en 
tuffare attityd mellan barnen. Utas Carlsson (2001) skriver om hur den destruktiva 
konflikten består till stor del av tävlan. När tävlan inte bryts vill parterna skada 
varandra och få motståndaren att framstå som misslyckad.  
 
5.3.3 Vad ligger bakom konflikterna? 
 
Vi ville ta reda på vad våra pedagoger ansåg om orsakerna till konflikterna och 
pedagogerna svarade att det ofta är att man inte förstår varandra, det kan finnas en 
brist på empati så att barnen inte förstår hur kompisarna känner. Det kan även vara 
att man inte kan lösa problemen genom att resonera och förklara vad man själv 
känner eller vill. Utas Carlsson (2001) skriver att det är förståelsen för sina egna och 
andras behov som gör att man kan få en lösning på konflikten eller åtminstone göra 
den lindrigare. Hon skriver också att det finns fyra sätt att tänka när vi hamnar i 
konflikt och ett av dem är att försöka förstå den andras känslor och behov, när vi har 
försökt göra det genom att lyssna in motsatta parten kommer vi kunna uttrycka våra 
egna känslor och behov och då sker en positiv riktning på problemet och därmed 
närmare en lösning.  
 
Dagsformen tycker pedagogerna också har sin inverkan på hur mycket konflikter 
barnet hamnar i, det kan vara om någon är trött t.ex. Maslow (1987) skriver att för att 
vi ska må bra måste våra behov vara tillfredsställda och de grundläggande behoven är 
de fysiologiska där sömn ingår. Även är det en pedagog som säger att alla är vi olika 
och vi kan inte tänka och tycka som alla andra, det gäller även oss vuxna. Det skriver 
Esbjörnsdotter (1994) om, att vi har olika värderingar och olika erfarenheter.  
 
Som vi såg så menade Esbjörnsdotter att alla händelser och erfarenheter finns inuti 
och det är något vi bär med oss i varje situation, så också i konflikter. De vanor, beslut 
och erfarenheter vi har inom oss bildar tillsammans med våra ärftliga sidor vår 
personlighet. Vi är olika helt enkelt. Det kan göra att vi hamnar i en konflikt. Lycken 
(2002) skriver också om att vi alla är olika och har olika kartor över världen . När vi 
hamnar i konflikt utgår vi ifrån att det är vår karta som är normen och tänker inte på 
att alla har olika kartor. När vi förstår det minskar missförstånden och därmed 
konflikterna.   
 
5.3.4 Är konflikterna nödvändiga? 
 
Samtliga pedagoger tycker att konflikter är något nödvändigt, det är en del av livet 
och det är bra om barnen får komma i kontakt med konflikter för det är en del i social 
träning. Ellmin (1985) talar om detta att leva utan problem är inget man utvecklas av 
och konflikter finns överallt i allas liv. Konflikter är oundvikliga. Utas Carlsson (2001) 
skriver också att ser vi på konflikten som något positivt så blir förändringen oftast till 
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något bättre och har barnen fått öva sig i konfliktlösning blir det en naturlig del av 
livet som barnen har med sig genom hela livet. En annan åsikt som kom fram i 
intervjuerna är att det är viktigt att barnen får visa sina känslor och våga stå för vad 
de känner och tycker. Åhs (1998) menar att människan blir människa genom 
interaktionen med andra, kommunikationen är en viktig del av det. 
Involveringspedagogikens mål är att skapa kvalitet i kommunikationen och genom 
att någon lyssnar till barnet vad hon/han har att säga och uttrycker sina tankar och 
känslor blir barnet bekräftat och det är en god kvalitet. Utas Carlsson (2001) skriver 
också att genom att kunna berätta och våga stå för vad man känner och tycker tar 
personen själv ansvar för sina egna känslor och handlingar, det går inte att lägga 
skulden på någon annan än sig själv för hur man känner. Vidare menar hon att 
barnen ska våga visa känslor som kan uppfattas som negativa, det är viktigt att våga 
visa alla känslor och som pedagog skilja på handling och person vid sådana 
situationer. 
 
5.3.5 Har pedagogerna tillräckligt med kunskaper i konflikthantering 
 
Det fanns pedagoger som tyckte de var fullärda inom konflikthantering på båda 
skolorna men också de som alltid vill lära sig mer, för man blir aldrig fullärd. En 
pedagog menade att konflikthantering kan innebära hur man handskas med enskilda 
barn som har diagnos, Asperger t.ex. En del hade ingen utbildning i ämnet och en del 
tyckte att man lärde sig bäst i praktiken så att man får erfarenheter. Weirsöe (2004) 
menar att för att kunna hjälpa barn att hantera konflikter måste man själv som 
pedagog klara av konflikthantering.  
 
5.3.6 Samtalet som metod 
 
Alla pedagoger använder sig av samtalet som metod. Den går ut på att alla barn som 
är en del av konflikten får berätta sin version av händelseförloppet, utan att bli 
avbrutna. Sedan får de lyssna till den andra parten och ta in den andres perspektiv. 
Pedagogens viktiga uppgift är att ha en objektiv roll och inte ta någons parti. Weirsöe 
(2004) skriver att giraffspråket kännetecknas av hur vi kommunicerar med varandra. 
Motsatt till giraffspråket är vargspråket som gör att den som använder sig av det har 
ett negativt tankesätt och pedagogen kan med sin kompetens översätta det negativa 
språket till giraffspråket och på det sättet få barnen att förstå varandra. Det går då att 
lösa konflikten.  
 
Nordenmark (2002) menar att en metod till konfliktlösning är att genom 
kommunikationen lyssnar båda parter på varandra för att förstå varandras känslor 
och viljor. Man lär sig förstå varandra genom ett aktivt lyssnande och när båda har 
förstått den andra går man vidare. Det finns ingen förlorare utan båda är vinnare. 
Maltèn (1998) skriver om en strategi som heter samverkansstrategin där samtal och 
förhandling, med eller utan tredjepart, är lösningen till konflikten. Parterna möts i en 
förutsättningslös diskussion och tredjeparten handleder dem till en lösning som båda 
kan stå för. Kunna kommunicera är förutsättningen för att nå till en lösning och för 
att nå en lösning på konflikten arbetar man mot en förståelse, känna tillit och respekt 
i samtalet. 
 
Till sist skriver även Åhs (1998) om samtalet som metod i involveringssamtalet. Det 
är viktigt att behålla en atmosfär under samtalet så att man tillgodoser båda parters 
grundläggande behov som är: självupplevelse, samhörighet, sammanhang och 
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struktur samt att känna en meningsfullhet. Pedagogen ska vara objektiv och leda 
barnen genom samtalet till deras gemensamma lösning. I motsats till detta diskuterar 
Måhlberg och Sjöblom (2004) då dem tycker det är viktigt att reda ut vem som 
startade konflikten och om barnet vill ska man tala om vad som hänt och kartlägga 
händelseförloppet. Frågor som – När var ni sams senast? -Hur kommer det sig att ni 
höll sams så pass länge?, tycker författarna man blir hjälpt av som pedagog. 
 
5.3.7 Ge barnen eget utrymme 
 
En pedagog berättar att efter barnen funnit en lösning på konflikten vill hon att 
barnen ska be varandra om ursäkt och det får barnen göra utan hennes närvaro, för 
att det kan kännas lite privat. Det ger ett gott resultat eftersom det infinner sig en 
känsla av samhörighet och något som bara upplevdes mellan de berörda barnen. 
Szlarski (1996) beskriver i sin undersökning om en konfliktlösning som det sista 
steget i metoden är konsilians, vilket innebär en gest eller ett beteende som visar att 
barnen är sams. Enligt honom är det en svår bit för barnen för att de är rädda att bli 
avvisade eller känna sig löjliga.    
 
5.3.8 Att komma till insikt 
 
Pedagogerna talar om att det viktigaste i en konfliktlösning inte är att något barn ska 
säga förlåt utan att de själva kommer fram till en gemensam lösning och att de 
kommer till insikt. Rosenberg (2003) skriver att det finns fyra komponenter att 
arbeta med för att få en medvetenhet om den andra personen och sig själv och 
därigenom nå en lösning på konflikten. Det är empatin som ska hjälpa parterna att nå 
en lösning.  
 
5.3.9 Pedagogens förhållningssätt 
 
En pedagog menar att man ska lägga sig på en låg men förtroendegivande nivå så att 
barnen vågar öppna sig. Åhs (1998) menar att det är viktigt att pedagogen är ”icke-
dömande” när hon eller han ska försöka ta reda på vad som har hänt. Detta 
förhållningssätt gör att barnen inte känner att de behöver försvara sig vilket endast 
skulle försvåra situationen. När barnen istället möts av en intresserad lärare som inte 
dömer barnen, kan barnen lättare öppna sig och prata om problemet. Vidare säger 
samtliga pedagoger på Stadsskolan att det bästa förhållningssättet är att som pedagog 
vara lyhörd. Åhs skriver också om vikten av att pedagogen talar om för barnen att 
hon eller han är där för att hjälpa barnen att klara upp vad som har hänt. En pedagog 
menar att det är viktigt att tänka på att pedagogen inte är där som en domare. Maltén 
(1998) skriver att pedagogen ska fungera som en katalysator och hjälpa barnen på 
vägen. Medlaren ska inte komma med lösningen utan det är parterna som är 
inblandade som ska hitta den.  
 
5.3.10 Se framåt 
 
En pedagog menar att hon försöker prata så lite som möjligt om det som varit efter 
att barnen har fått ge sin version. Istället tycker hon att man ska lägga tyngdpunkten 
på hur man ska gå vidare och hitta en lösning för hur barnen ska agera i framtiden för 
att inte samma problem ska uppkomma igen. Esbjörnsdotter (1994) menar att det är 
viktigt att reflektera då konflikten är löst. Efter konflikten bör barnen tänka efter vad 
de har lärt sig och hur de ska agera nästa gång då det dyker upp en liknande konflikt. 



38 
 

Kan barnet göra på något annat sätt om det händer igen som gör att situationen inte 
blossar upp och blir lika stor nästa gång. 
 
 
5.3.11 Vad är den bästa lösningen på en konflikt? 
 
En pedagog menar att en lyckad lösning är uppnådd då barnet kan reflektera över vad 
som orsakade konflikten, vad som hände under konflikten och hur barnet kände 
efteråt.  Hon menar att det är bra om barnet kan se en början en mitt och ett slut på 
konflikten. Maltén (1998) menar att man genom att göra en konfliktanalys kan lösa 
problemet på en konflikt. I analysen får alla parter i konflikten förklara hur de 
upplevde situationen, vilka tankar uppkom och vilka känslor hade de. På detta vis 
synliggör och medvetandegör man konflikten och den tappar då makten över de 
drabbade av situationen.  
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6. Diskussion 
 
6.1 Metoddiskussion 
 
6.1.1 Enkäter 
 
Deltagandet på vår enkätundersökning var 100 % på Stadsskolan och 56 % på 
Landsskolan. Vi tror att orsaken till att det skiljer sig i deltagandet mellan de båda 
skolorna är att då vi lämnade ut enkäterna till Stadsskolan, gjorde vi det i samband 
med en personalkonferens. Pedagogerna fick då tid till att fylla i enkäten under 
arbetstid. På så vis var det ingen som struntade i enkäten utan alla fyllde i den. Vi 
samlade in enkäten samma dag på Staddskolan. På Landsskolan hade vi inte 
möjlighet att lämna enkäterna vid en sådan konferens utan fick i stället lämna ut 
enkäten till pedagogerna och säga ett datum då vi skulle återkomma och samla upp 
enkäterna. Detta gjorde att pedagogerna själva skulle ta sig tid till att svara på våra 
frågor vilket vi tror är anledningen till det låga deltagandet från Landsskolan. Många 
kanske tänkte att de skulle hinna och göra det senare eller så glömde de helt enkelt 
bort den, men det är våra spekulationer. Vi är alltså medvetna om att det är ett 
ganska stort bortfall på enkätdeltagandet på Landsskolan. Vi tror dock att vi hade fått 
liknande svar från de pedagoger som inte svarat då det är ett arbetssätt som är väl 
förankrat i verksamheten.  
 
6.1.2 Intervjuer 
 
Vi valde att inte slumpmässigt välja ut de pedagoger som vi skulle intervjua då vi 
ansåg att det skulle bli mer intressant att fråga pedagogen om hon kunde tänka sig att 
ställa upp på en intervju. Om hon svarade ja skulle det betyda att hon var intresserad 
av ämnet och därmed skulle vår undersökning bli mer givande än om vi intervjuat 
pedagoger som inte var intresserade av ämnet.  
 
Vi tror inte att det har varit av betydelse att vi har genomfört intervjuerna med 
pedagoger på våra partnerskolor. Visserligen känner vi dem men då det är ett ämne 
som inte är av känslig karaktär så tror vi att de inte hade svarat annorlunda om vi för 
dem hade varit okända. Vi tror tvärtom att våra pedagoger kände att de ville hjälpa 
oss med vår undersökning och tog sig god tid till våra intervjuer.  
 
En annan positiv faktor som hade betydelse då vi intervjuade våra pedagoger var att 
de alla hade ett intresse av konflikthantering och därmed hade de mycket att berätta 
om.  
 
En aspekt som vi haft i åtanke och själva funderat över är hur vårat resultat skulle sett 
ut om någon eller ett par av pedagogerna var män. Hade resultatet sett annorlunda 
ut? Vi hade tyvärr inte möjligheten att intervjua manliga pedagoger för att se om det 
fanns någon skillnad i arbetssätt och pedagogernas upplevelser om det var män eller 
kvinnor som svarade på frågorna.  
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6.1.3 Val av skolor 
 
Då vi har dessa två skolor som partnerskolor så kändes det som ett självklart val att 
utgå ifrån dem och genomföra vår studie på våra skolor. Det vi inte visste i början av 
vårat arbete var att pedagogerna på skolorna var intresserade och arbetade mycket 
aktivt inom området. Speciellt på Landsskolan. Men även pedagogerna på 
Stadsskolan var intresserade och arbetade mycket med ämnet även om det inte var 
ett uttalat genomsyrande arbetssätt som det var på Landsskolan. Vi tror att dessa två 
skolor förmodligen inte visar en generell bild av svenska skolor då vi tror att dessa 
skolor är ganska unika med sitt låga antal av konflikter. Men detta var inget som vi i 
förväg hade i åtanke utan det har snarare kommit fram under arbetets gång.  
 
För övrigt så anser vi att enkätundersökning till följd av intervjuer var det bäst 
lämpade studierna som vi kunde genomföra för att täcka upp vårt syfte och för att ta 
reda på våra frågeställningar. Något som vi hade velat göra men som vi inte hade 
möjlighet att genomföra på grund av tidsbrist är observationer. Vår tanke var att med 
observationer se om pedagogerna arbetar på det sätt som de uppgett i intervjuerna. 
Men då vi alltså inte hade tid till detta så var vi tvungna att lägga en observation åt 
sidan.  
 
6.1.4 Val av litteratur 
 
I vår litteratur har vi refererat till ett antal författare. Vi har dock bearbetat en större 
mängd av författare inför vår litteraturbakgrund men då vi ansåg att det finns många 
författare som har liknande metoder så valde vi att plocka ut de författare som vi i vår 
litteratur redogjort för. Men vi har lagt med en litteraturlista för vidare läsning som 
bilaga där även andra författare inom samma område är angivna (se bilaga 4). Vi 
valde att lyfta fram de författare som vi har i vår litteratur därför att de kändes mest 
aktuella för de metoder inom konflikthantering som vi var ute efter och eftersom det 
är just den vinklingen som vi valt att studera i denna undersökning.  

 
6.2 Resultatdiskussion 
 
6.2.1 Vilka är de vanligaste metoderna i litteraturen inom området 
konflikthantering?  
 
De metoder som vi tagit fram i vår litteratur liknar varandra med den gemensamma 
utgångspunkten är samtalet, där respektfullhet, lyhördhet och kommunikation är 
viktiga grundpelare. Men våra författare nämner sina metoder med olika namn. De 
olika metoderna är: MBTI, Involveringspedagogik, Giraffspråk, Nonviolent 
communication och Human Needs Theory. Vi tycker att framförallt Åhs (1998) 
involveringspedagogik känns tilltalande då han menar att det primära i samtalet är 
att alltid bibehålla en god atmosfär där parterna lyssnar på varandra och visar 
respekt. Vi tycker också att Lyckens (2002) tankar, (utifrån giraffspråket)om att man 
måste få barnen att inse att vi har olika kartor, eller olika synsätt på ett problem är en 
viktig aspekt i samtalet. Vi tycker att det är viktigt att lyfta fram för barnen att olika 
tankar och åsikter är positivt för olikheterna blir ett komplement till varandra.  
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6.2.2 Vilka av dessa metoder använder pedagoger ute på skolorna idag? 
 
Metoderna inom konflikthantering har ett gemensamt och det är att samtalet och 
kommunikationen är viktigt. Skolorna arbetar inte efter en viss metod utan gör en 
egen metod av dem som finns inom området, en blandning. Innehållet i flertalet 
metoder som vi tagit upp passar in på de arbetssätt pedagogerna har. Vi tycker att 
pedagogerna på skolorna har anammat olika aspekter i metoderna och skapat ett eget 
arbetsätt utifrån dem. Men alla arbetar inte precis likadant även fast de arbetar i 
samma arbetslag. Landsskolan arbetar med konflikthantering i större utsträckning 
eftersom hela skolans organisation arbetar efter en röd tråd där reflekterande samtal 
är ett sätt som genomsyrar pedagogernas arbete från att barnen är ett år och upp till 
gymnasieålder. Även i Stadsskolan arbetar man med samtal som metod men där 
finns inte ett uttalat arbetssätt om hur detta ska gå till. Det tycker vi visar att det är 
individen som pedagog som har det yttersta ansvaret för hur man vill arbeta med 
konfliktlösning och har man rektorer och ledning med sig som stöd i arbetet 
förankras det till ett arbetssätt som blir naturligt för både barn och personal. Men att 
ge barnen ett konflikthanteringssätt med samtal och kommunikation hänger på den 
pedagog som barnen har sig närmast. Det ena utesluter inte att man som pedagog 
kan arbeta med goda resultat i konflikthantering för att organisationen inte står 
bakom. Men vi tror att det underlättar arbetet och tanken blir djupare och förståelsen 
för barnen och metoden som man arbetar efter blir mer naturlig. Givetvis också 
eftersom man själv använder sig av reflekterande samtal i personalgruppen. 
 
De pedagoger som tycker att det uppstår konflikter hela tiden tycker också att det är 
en naturlig del av livet. Dessa pedagoger menar att en konflikt inte är något negativt, 
Ellmin (1985) menar att konflikter står nära en förändring och då blir begreppet 
någonting positivt. Vi vill inte ha konflikter dagarna i ända utan vi vill ju att barnen 
ska kunna handskas med dem. De flesta pedagogerna tycker att konflikterna har 
minskat sedan några år tillbaka. Pedagogerna tror att det beror på att de är mer 
förberedda än förut och att man efter en kris där den ena konflikten avlöser den 
andra så gör man oftast något åt det. Pedagogerna ser signalerna i ett tidigt stadium 
och tar tag i problemen snabbare, det hinner alltså inte bli till stora konflikter och 
med metoder som samtal och kommunikation som har visat sig fungera för dessa 
skolor, lär sig barnen att handskas med konfliktlösning själva. De flesta pedagogerna 
tycker dock att det inte är så mycket konflikter på båda skolorna.  
 
Vi tror inte att dessa två skolor visar en generell bild av hur det ser ut på skolor i 
Sverige idag när det gäller konflikter. Vi tror att dessa två skolor är ganska unika med 
sitt låga antal av konflikter. Detta tror vi beror på det gedigna intresset som våra 
pedagoger har inför konflikter och det genomsyrade arbetssättet som råder på 
åtminstone den ena skolan. Vår Staddskola har inte ett inarbetat arbetssätt men det 
är pedagogernas förhållningssätt på Stadsskolan som bidrar till det låga antalet 
konflikter, detta enligt våra slutsatser.   
 
Samtal och kommunikationen som metod gör att det blir en hållbar lösning på 
konflikter som barnen lär sig och har med sig för livet. Barnen känner sig 
respekterade och synliga för att vuxna och kompisar lyssnar till vad de har att säga. 
Barnet ser sin betydelse i sammanhanget och det är viktigt för lösningen. Vi tänker på 
Åhs (1998) som beskriver behov av samhörighet, sammanhang, självupplevelse och 
meningsfullhet. Det är dessa behov som tillfredsställs vid samtalet med båda parter 
genom att barnen får känna sig respekterad och betydelsefull.   
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Vi tror att det är viktigt att pedagogerna har en uttalad metod för att kunna hantera 
konflikter. De intervjuade pedagogerna använder sig av metoder och det är viktigt att 
understryka att en metod även har en tanke, ett syfte och en teori bakom. Många 
pedagoger anser sig ha en metod men det är i själva verket ett arbetssätt som inte är 
förankrad i litteratur eller en teori. Vi tror dock att det är skillnad mellan 
Landsskolan och Stadsskolan då Landsskolan utgår från teorier som finns idag, t.ex 
Åhs (1998) och Giraffspråket. På Stadsskolan använder sig pedagogerna av samtalet 
som grund men det verkar dock inte vara förankrat i en teori. Men de anser sig ändå 
använda en metod. 
 
6.2.3 Står litteraturen i samklang med metoderna som används i 
skolorna? 
 
Vi tycker att när vi gjort våra undersökningar har vi fått fram metoder som vi läst om 
i litteraturen. Det har inte varit renodlade metoder utan en blandning av en eller 
flera. Det är viktigt tror vi att man har en strategi för hur man löser konflikter och de 
som inte har det kan inte förmedla budskapet till barnen på samma sätt. Att arbeta 
dagligen med olika tankesätt som delvis kan vara hur vi ser på varandra som olika 
individer gör att konflikter inte får samma negativa klang och konflikter får inte 
samma negativa utrymme. Det såg vi på Landskolan, att arbetssättet lyser igenom 
konfliktsituationerna med en avdramatiserad inställning. På den skolan arbetar man 
med Giraffspråket, MBTI, Involveringssamtal och reflekterande samtal, som inte är 
en konflikthanteringsmetod utan ett sätt att arbeta på. Det finns ett eget intresse hos 
pedagogerna och det har nog kommit ur arbetsmetoder som de arbetar med 
övergripande på skolan. 
 
Vi tycker att de metoder som pedagogerna använder sig av är väl förankrade i 
läroplanen, Lp0 94. Genom metoderna kan pedagogerna fullfölja skolans uppdrag 
som är bland annat: 

• att överföra demokratiska värderingar. 
• fostra till tolerans, ansvarstagande människor samt förmedla människors lika 

värde, integritet och frihet.  
• ”förbereda dem för att leva och verka i samhället” (s. 7)  
• ”främja elevernas förmåga att göra personliga ställningstaganden” (s. 8)  
• ”Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till 

inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling skall 
prägla verksamheten.”(s. 5). 

 
Vi har därmed fått se exempel få fungerande arbetssätt inom konflikthantering som 
är förankrade i vår läroplan. Detta känns viktigt för oss då vi i vår kommande 
yrkesroll känner oss tryggare med dessa metoder då vi vet att de även styrks av 
läroplanen. 
 
Då vi har utgått från Lpo 94 tycker vi att konflikthantering saknas. Vi anser att det är 
ett så pass viktigt och stort ämne som borde lyftas fram bättre och även finnas med 
som ett strävansmål i läroplanen. Vi tänker att målet skall handla om att ge barnen 
redskap att hantera konflikter. 
 
Vi anser att pedagogerna på de båda skolorna använder sig av metoder som står i 
samklang med litteraturen. Dock är det ingen pedagog som utgår renodlat ifrån en 
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metod utan samtliga pedagoger har plockat delar av metoderna och satt ihop till ett 
eget arbetssätt. Men vi känner igen delar i pedagogernas arbetssätt som vi har 
bearbetat i bakgrunden. En slutsats som vi har gjort är att det finns många metoder 
att använda sig av men nästa alla metoder har samma grunduppbyggnad som består 
av samtal och kommunikation.  
 
6.2.4 Andra vinklar på konflikthantering 
 
6.2.4.1 Att ge barnen utrymme 
 
En del lärare ville att barnen skulle säga förlåt och det visades som en gest att 
konflikten var slut. En pedagog gjorde ursäkten till barnens egen och lämnade dem 
ensamma i förtroendet att barnen är så pass duktiga att de klarar av det. Vi tycker det 
är ett bra sätt om man vill ha det avslutet på en konflikt men de flesta pedagoger 
nämnde inte att ordet förlåt var nödvändigt utan att samtalet i sig och barnens egen 
insikt var det som var viktigt. Szklarski (1996) skriver om konsilians och menar att 
barnen kan tycka det är pinsamt och att barnen kan vara rädda för att bli avvisade 
när de ska säga förlåt som gest att konflikten är över.  
 
6.2.4.2 Orsaker bakom konflikter 
 
När vi frågade pedagogerna om vad konflikterna handlar om så var oftast svaret 
småsaker som vem som stod först i kön och dyl. Det sågs som småsaker och vi tror att 
det är inte barnens perspektiv utan de tycker att sakerna är större än vad vi vuxna ser 
det som. När någon tränger sig i matkön kan det kännas som att man är mindre värd 
och att den personen inte respekterar en. Det går att få ett större perspektiv på 
småsaker men då måste vi intervjua barnen. Vi tycker att det hade varit intressant att 
få med även barnens perspektiv i detta arbete. Men då tidsåtgången var begränsad så 
ansåg vi att vi inte skulle hinna med även barnperspektivet. 
 
6.3 Slutdiskussion 
 
När vi nu ser tillbaka på vår undersökning och funderar kring begreppet konflikt så 
anser vi att en konflikt är då två eller flera barn inte kan komma överrens. Vi har dock 
ändat vår inställning till konflikt från en negativ syn till en mer positiv syn. Idag vill vi 
definiera konflikt som en utvecklande fas som är nödvändig för att rusta barnen inför 
vuxenlivet.  
 
Vi tycker att detta arbete har vidgat våra vyer och gett oss en beredskap inför de 
konflikter som vi kommer att ställas inför som pedagoger i framtiden. Vi tycker att 
arbetet har varit givande och inspirerande och nu känner vi att vi har metoder at utgå 
ifrån när vi skapar oss ett eget arbetssätt. För vi tror på att samtal och 
kommunikation är viktiga stöttepelare i vår framtida yrkesroll. 
 
En av oss forskare, Malin, har under en observation av tre pojkar sett exempel på de 
olika konfliktstilar som Grünbaum & Lepp (2005) skriver om. Under leken som 
handlade om klossar uppstod en livlig diskussion om vem som skulle välja klossar 
först. Pojke 1 som hördes mest liknade mycket det lejon som är den konfliktstil som 
är mest dominerande och vill bestämma, vilket den här pojken ville. Han skulle välja 
klossarna först. Pojke 2 försökte föra fram förslaget att det skulle ta varannan kloss 
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för att det skulle bli mest rättvist. Pojke 2 är en typisk räv som försöker hitta en 
medelväg genom en kompromiss. Den tredje pojken satt under hela diskussionen tyst 
och stirrade ner i mattan. Uppenbarligen blev situationen för jobbig för honom och 
han ser ut att sitta och avvakta tills tumulten har lugnat sig så att pojkarna kan 
fortsätta att leka. Pojke 3 är en typisk sköldpadda, han vill inte vara med i dispyten 
utan håller sig undan. Det är intressant att det går att urskilja sådana tydliga mönster 
mellan barnen i en konflikt. Vi forskare har diskuterat detta och vi inser att det är 
vanligt att barnen tar på sig olika roller i konflikterna som representeras av 
Grünbaum & Lepps konfliktstilar. Då vi ser till oss själva och de konflikter som vi 
själva ibland hamnar i så kan vi även där se tydliga mönster på vilka stilar som vi tar 
på oss beroende på vilka vi hamnar i konflikt med. Vi vill inte komma till någon slags 
slutsats med detta, men vi vill lyfta fram att denna undersökning som vi har 
genomfört har öppnat våra ögon för konflikter och fått oss att närma oss dessa annars 
så jobbiga och negativa sammandrabbningar med nya ögon. Vi känner att vårt 
förhållningssätt gentemot konflikter har förändrats och idag ser vi på dem som något 
positivt och utvecklande istället för hämmande och okontrollerbart. 
 
6.4 Nya forskningsfrågor 
 
På grund av bristande tid till detta arbete har vi varit tvungna att begränsa oss till att 
endast undersöka pedagogernas metoder och om metoderna står i samklang med 
litteraturen. Vi hade även som ambition att genom observationer studera 
pedagogernas arbetssätt i praktiken men tiden räckte inte till. Vi tycker också att det 
skulle vara intressant att även få med barnens perspektiv på konflikthantering. Då 
intervjuer med barn skulle skildra barnens upplevelser av konflikter. En annan 
intressant studie vore att undersöka hur pedagogerna arbetar förebyggande inom 
konflikthantering. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1. 
 
Enkät om vad du som pedagog har för erfarenheter om 
konflikthantering. 
 
 Vi är två studenter som skriver ett examensarbete om konflikthantering vid 
Mälardalens Högskola. Vi vore tacksamma om du ville svara på dessa frågor för att vi 
ska få en inblick om vad pedagogerna på den här skolan har fått för utbildning i 
ämnet. Självklart svarar ni anonymt. Resultatet kommer vi att använda i vår uppsats. 
Utifrån resultatet av enkäten kommer vi sedan att göra ett urval som ska resultera i 
ett antal intervjuer med några av er pedagoger angående era kunskaper och 
erfarenheter om konflikthantering. 
  
Ringa in ditt svar 
 
Har du i din grundutbildning fått läsa om konflikthantering?  
      Ja     Nej 
 
Har du som verksam pedagog blivit fortbildad inom konflikthantering? Ja     Nej 
 
Om du svarat Ja på någon av ovanstående frågor, använder du dig 
 av den kunskapen i ditt dagliga arbete?   Ja     Nej 
 
Har du i ett eget intresse läst och sökt kunskap inom området 
 konflikthantering?     Ja     Nej 
 
Känner du att du har en metod att använda när konflikter uppstår  
i ditt arbete med barnen?    Ja     Nej 
 
Om du svarat Ja på ovanstående fråga skulle vi vilja att du kortfattat beskriver den 
metod som du använder dig av. 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
 
Tack för din medverkan! 
 
Om du har några frågor angående enkäten och resultatet så är du välkommen att 
kontakta oss för vidare information. 
 
Malin Backman 070-456 71 95   Pernilla Sjöström 070-437 99 86 
 



48 
 

Bilaga 2. 
 
 

   Västerås den 21 oktober 2007 
 
Missivbrev 
 
Vi är två studenter som skriver en C- uppsats om konflikthantering vid Mälardalens 
Högskola, Lärarprogrammet med inriktning Tidigare år. Vi vill kartlägga metoder 
som finns inom ämnet och med hjälp av intervjuer av pedagoger som är verksamma 
inom den svenska skolan idag vill vi få en uppfattning om vilka metoder som används 
i praktiken.  
Intervjuerna är frivilliga och det är bara vi två studenter som har tillgång till det 
inspelade materialet som vi sedan ska analysera utifrån våra frågeställningar. Alla 
respondenter är anonyma och det ska inte gå att via vår färdiga uppsats spåra 
respondenten.  
 
 Urvalet går till på följande sätt, vi frågar intresserade pedagoger om de vill vara med 
på denna frivilliga intervju som innehåller 10 frågor om konflikthantering och de 
pedagoger som svarar ja blir informerade om undersökningen. ( Informationskravet). 
 
Respondenten måste ställa upp frivilligt. (Samtyckeskravet). 
 
Respondenten är anonym och vi, studenter lagrar informationen på ett säkert ställe. 
(Konfidentialitetskravet). 
 
Vi, studenter ska använda materialet till vår C- uppsats som sedan läggs ut på DIVA. 
(Nyttjandekravet). 
 
 
 
 
Vi önskar att Du vill vara med i vår intervju och undersökning. Finns det något mer 
Du undrar över är du välkommen med frågor till: 
 
 
                 Malin Backman: 070-4567195   Pernilla Sjöström: 070-4379986 
 
 
 
 
                                              Tack för din medverkan. 
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Bilaga 3. 
 
Intervjufrågor 
 

1. Upplever du att det är mycket konflikter mellan barnen på skolan? 
 
 

2. Vad är en konflikt för dig? 
 

 
3. Kan du beskriva vad konflikterna handlar om? 

 
 

4. I hur stor utsträckning sker konflikter här? Varje dag, varje vecka? 
 
 

5. Vad tror du ligger bakom konflikterna? 
 
 

6. Ser du konflikter som något nödvändigt? 
 
 

7. Känner du att du har tillräckligt med kunskaper inom konflikthantering? 
 
 

8. Har du någon speciell metod som du tar till vid konflikter? 
 
 

9. Hur gör du när det blir konflikter mellan barnen? 
 
 

10. Vad är den bästa lösningen på en konflikt? 
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Bilaga 4.  
 
Vidare läsning inom området konflikthantering: 
 
Brännlund, L. (1991). Konflikthantering Borås: Natur och Kultur. 
 
Carlander, M. (1990). Konflikter och konfliktbearbetning Solna: Almqvist & Wiksell. 
 
Edman Ståhl, I. (1999). Det går att göra så här! Om att lösa vardagskonflikter. 
Stockholm: RUNA FÖRLAG AB. 
 
Hammarlund, C-O. (2001). Bearbetande samtal Stockholm: Natur och Kultur. 
 
de Klerk, A. (1991). Att hantera konflikter :  i arbete och grupp Stockholm: AB 
Timbro. 
 
Lennéer Axelson, B. & Thylefors, I. (1996). Om konflikter. Hemma och på jobbet. 
Stockholm: Natur & Kultur. 
 
Rokkjaer, L. (1999). Den kommunikativa pedagogiken. Stockholm: 
Fortbildningsförlagen. 
 
Rokkjaer, L. (1998). Den kommunikativa organisationen. Stockholm: 
Fortbildningsförlagen. 
 
Rokkjaer, L. (1998). ”Det sitter i väggarna” . Stockholm: Fortbildningsförlagen. 
 


